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కృ లీ యా క్యా సమ 

శాబున్ల నుం కులును చి శౌంగని నిభ ౯ రి పంచుట, స్ 

చీతాయయొక్క గయ్యాళీమాటలు, 40 షి 
రాజో సారంగధరుని కాలునేతులు తటున శల్రాడల కాజ శేయుట, 

రల్రారలు సారంగధరని కట్టి కొనిపోవుట, క ం 
రళ్నాంగి రాజుతో ఫుత్తుని కావ్టమని యంగలార్బట, ఫ్ 
రత్నాంని కనియుగికడన వచ్చుట, న... 
రత్నా౦[ తనయుని చిర్దాయ(డ వగుదువని దీవించి యేగట,  ,,, 
అరణ్య వర్ణనము, స si 

తలారులు సౌర౦గధరుని కౌలుఫేకులు కేటుగుట, 

ఆకాళవాణి సొరంగధరుని రళ్చూర్య జన వృత్తౌంళము౦ ఫు 
వేదనంబడుచున్న సారం౦గధరుని న్నే గం దనాథు(డు స్ట 
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సారంగధరుడు నిద్టోషు(దని రాజన్ కేలారులు అశాళ వాణీ ies 

గాజు చ శౌంగిని స్ నూశీంచుట, 04 ai | 

సారంగధరుండు, మహాయోగీయై లన దర్శించుట, 
సొర౦గధరుండు 'నెండియు నే( మల్సే 9 ద్రసన్ని ధి నుండీ. 
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“మాతా స్వసా దహితా నా నో వివికాసనో భవేత్, 

8 ఆర రి U 
బలనా నిస్టియ్మగామో విద్వాంస మవి కర్ష తి, 

' అను గీతో క్షనుయిన లోకపరిపాటికి కడుదవ్వువాండై) 

“ ఘృతకుమృసమా నారీ తప్తాళ్టారసమః వుమా౯,' 

అని నీతిళోవిదవాక్యమునకు ఉదాహారణ భూతయై మదనుని దుండగముచేత వావిసెడీనదై 

తన్ను౦ బయికొన్న నవ మోహ నాంగికి బుద్ది న్ు 

“అనార్యతా నిష్టరతా [కూరతా నిష్కీ./ యాతే తా 

పురుషం వ్యష్టాయ సీసా లోశే కలుపయోానిజమ్.' 

ఆను మనూ క్రికి జ్యాఖ్యానము గా, 

ళ్ మళ తము తల్లి వురంధ్రీ జూ 
శి శీ 

తమతల్లి గదా తదీయ తనయుండం, దన క 

రమణీ, యేతణీ నైనను 

రనుణీయేతరగుణంబు రా నేర్పునొకో 2) 

అని తన కల్లి సాధ్వమకల్లి యగుటంబట్టి తన్యప్రకృతికీ రి ౦గగుణము విరుద్ధ మని వక్కా 

గించి శీలముకై కాలుసేతులు దండ మర్చించిన మహాపురుషునికి సారంగధరునికి సాటి 

యందు జేం గలము! ఊర్వశివలపును వీటిబుచ్చిన యర్హునుండును పరూథినిం (దోచి 

చనిన (ప్రవరుండును అట్టి యాదిట్టతేనంబున కై యిట్టి చెట్టం బొరయ నైరి గదా. 

౪ ట్రడంకువతో దందోనం బర్మగ్రహించిన యొ మ”సోనిగహామునకు ఫలముగా 

ము త్న్యేం్ర నాథునికరుణం గాలు సేతుల కాక నుహాయోగ సామాజ్యంబును బొంది 

తం డిహొరంబాటు చెన్న క తలిదండ్రులం బోయి దర్శించి, చారీ వెతం దీర్చి; వారికి 

వంకకగ సుతోత్చ శ్రీ గలుగు నని తెలిపి నిజగురు సాన్ని ధ్యముం జేరిన యీ మహాసత్తు సని 

గవ్యచరి క్రమం గొనియాడ వలయు రసనలు ఆశేషాహికిం దక్క శేషులసం గలుగుచే ! 

అటి యీ ఫ్పణ్య చరి త్రంబును ఫుణ్యని శేసల్భా తదనుగుణ మ్ఫదు మసం సకస వా 

గ వ్రభేనరీబున) అమ్మతపుణహార చేంకటపలి యనం దగిన పమట్నోర చంకటపరి యను 
ణి 



నయ 

కవివరుండు తెనుంగునం బద్య కావ్యము గా రచించి, బేశభాషలం చెల్ల ఈ భొసును లెస్స 

చేసిన మేటులలో గణనీయు6 జాయెను, ఎల్లవారును బఠించి కథా నాయకునిసుశీలమును 

మెచ్చి తామును సుశీలునై పుణ్యరాశిని సముపార్టి ౦ప సాధనం బయిన యీ దివ్య! ప్రబం 

ధము సొవానీకము దణములపాలై ఈవితీవియపూదండ ఇెత్తతొట్టిం బడినదో యను 

కరణిం బురణించుచుండం గని చింతించి పొటుపడి బాగుపటిచి ఈ ము[ద్రణమును 

సుఖతర బో ధార్థము సటీకముగా "నెలకొల్పి నాండను. 

ఈ చేమకూర చక్కెర మడిలో అమృతము పాటించి 'సెంచినది గాని మట్రిలాశ 
నీరు పాలీంచి పెంచినది గాదు, ఇందు వూ మొద్దులు వోలె తామే విడు'శ్లేషలును, (దా 

కూ పొకంబున సోూరూర రసమొల్ము_ రచనలున్యు సదాచారాభిమానముం బురికొల్పు 

ధర ర్య నిబంధన నైపుణియు, విసిగింపని వర్భనలున్కు బరువులు నెరువులుం గాని కబ్బంఫుం 

దొడవులున్తు ఈ (ప్రబంధమును భారతీఛాం “డా గారవుందు కడు నుచ్చస్థాన నమందు “నెల 

కొల్పుచున్న వి. 

ఈ పౌవనచరిత్రముయొక్క క థౌపురుషులు రాజమహేంద్రవరము నేలిన "2 

రాజనరేందుండును తత్చుత్తు9౦డు సారంగధరుండు నని యాంధ్ర దేశమున వాడుట 

కలదు. కాని ఈ (గంథమునందు ఈ రాజరాజన లేం్టద్రుండు మాళవరాజుగా చెప్పం 

బడియున్నాండు, 

మటి యీకథకు మూలమనం దగినట్రిది చారంగి యను మహాపురుట్టునికథ నాథ 

చర్మి త్రములం దిట్టున్నది:--- 

రుద్రపురమున భులేశ్వరుం డను రాజు ఏలుచుం'డెను. అతనికి చర్మదావతి యని 

పట్టపుదేవియు చం బ్రావతీనగరీపతీ యగు సుభద్రుని కూంతురు స్వయంవరలస్దు శోభా 
వర్తీయని మటియొక దేవియు నుండిరి, శ్లోభావతి సవతిని చం ద్రావతీని వెలోద్పుటపై 
రెవ ఆఅ౦కులు మోపి రాజాను నమ్మి ౦చెను. అంతట రాజా ఆమెను అరుం న తల 

నజుకు మని మంత్రి కష్పగిం చెను, "మంత్రి యాసాధ్విని గర్భిణిని సంహరింప" నొల్లక 
యడవిలో నొక శివాలయముకడ వదలిపోయి జాతో సంహరించిన ళ్లు చచ్చెను. 
అచ్చటికి శివనే సేవాగ్థము వచ్చిన యొక్క_గంధర్వక న్య చం[ద్రావతీం గాంచి కనికరించి 
యామెకు మ ల్స్యేంద్రవ్రతము నుపదేశించెను, అనంతరము చంద్రావతి కుచిశ్రవసుం 
డను మునీంద్రుని య్మా్రమమునకుం జని యట మునిపత్నులప్రాపుస నుండి మదు*రుం గని” ." 
యొను, వానికి మనులు చంద్ర శేఖరు( నని నామ మిడి యథాకాలమున సకలన సంసార 
ములను తామే కావించిరి. తల్లి నానికి మత్స్య్యంద్రోపాస్టి ను పడెకిం చను, 

ఇట్లుండ రు దపురములో భుళిశ్వరుండు జన్నంబుం గావించను. అందులకు 
కుచి శ్రవు(డు శివ్యసమేశముగా నరిగను. యజ్ఞ భూమికడ మునిశిష్యులు బంతి యాడు 
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చుండ శోభౌవతి వారిలో చంద్ర శేఖరం "గాంచి మోహించి వానిబంశీని తనచేటివేత 

'తెస్పించికొనియెను, బంతి యడుగం బోయిన చంద్ర శేఖరునికిని ఫోబ్టావరీకిని _ పొవురము 

నడుగంబోయిన సారంగధరునికిని చి తౌంగికిని _ జరిగిన వృ త్రమే జరిగినది, దురాభారము 

నకు లోంబడని యా మహాసుభా వునికి చంద్ర శేఖరునికి భులేశ్వరుండు నో ఛావతీ (చరణం 

బున కాలుసేతులు (స్పష్ట శృంగమను కొండకడ) తలారులచేత తజీగిం చెను, ఆ నొప్పిలో 

చంద్ర శేఖరుండు ముల్చే గిదనాథ స్మరణ గావించుచుండెను, అంతట చంద్ర శేఖరునికి 

శివపుత్తు)6డు మల్చే సంద్ర నాథుడు (ప్రత్యతమాయెను, వంటనే వానికి కాలుసేతులు 

వచ్చినవి, దేవతలు వానికి చారంగి యని సే రిడిరి, మళ్ళే గ్యంద్రనాథుండు వానిం దో 
డని పోయి తల్లీ కొసంగెను, 

ఇంకలో రాజు తథ్య 'మెటుకవడి శోకించుచుండ మల్చే గిదశాథు(డు ఆతని! 
(ప్రాయళ్ళి క్రమగా శివాలయము నిర్మింప మని యానలీచ్చెను, రాజు అక్లే గావించెను, 
భులేశ్వర మను పేరి యాశీవాలయము బదరికాశమమున భ కల పాపములను హరించుచు 
వి రాజిల్లుచున్న ది. 

(మ ల్స్యేంద్ర నాథునిప్రమారుండు మిననాథుండు, వీతద్ద్రింథ (ప్రాచీనము దణ 
ములలో సారంగ ధరు సన్న గహీంచిన మహాయోగిని పలుమాటు సేర్కానుటలో మక్స్య 
కట్టను కన్ని మాటలు మో నశబ్ణము కొన్ని మాటులును గలవు, అయినను యరీయందు 
నుళ్సే ్యశబ్దమే యుండుటంబట్టియు వారంగిని రక్షీంచినవా(డు నుల్చ్యేంద్రుండ యగ 
టంబట్టియు అనానుము అన్ని యెడలను మే గ్రం[దనాథు(డుగానే యుండసోపఫు ననీ 

“హచ్చరీక 

ఈ వేంకటకవి కూడు దనియు తంజావూరి రఘు నాథనృపుని సళ్లలో (క్రి శ, 
1680 _ 'సంవత్సరముల యప్వుడు విలసిల్లుచుండే ననియు చరి త్రశోభనలవలన సెటుక 
పడు చున్న ది. + 

వేదము - వేంకటరాయశా స్ర్రీ, 
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ర శ స ఛో స. os మ్యాధరమూర్గన్య, యాదిగళ్ళశ్వర ని స్యా “i 

ద్యాధిక, వితరణదీతూ నత. 

రాధానుత, యచ్యు లం దరఘునాథనృపా. ౧. 

వ అభ్య దయ పరంపరాభీనృద్ధిగా నా యొనర్చం బూనిన సారంగధరచరి 

- (త్రం బను క గథ్నాక్రము బెట్టి దనిన.._ ౨, 

శ రాజని చేశము, * 

CE * నాజనశేర్యదుండు రివుపణి 

శాజనేందుడు కళా పరాకమేఖా 

రాజితేభోగ పరాజిత 

రాజ న కేం దు(డు సుధాకరకులుం డలరు౯, వి, 

టీక, రీప్ప,, +(ద్రుండు--రిఫు = శ తువులనెడి - ఫణి రాజి == సర్న శేస్థ ములకు = 

నేం దుండు=విష వై ద్యుండును, కళా దుడు_కళౌ = కాంచిచేతను _ పరాక్రమ 

శేఖొ = శార్యలవ.ణములచెతను - రాజిత == (ప్రకాశించునట్టి _ భోగ = సుఖము చేతను 

పరాజిత = ఓడింపంబడిన - రాజ = చంద్రుండును -నర = అర్జును(డును జ్జ ఇందు(డు = 

దేవేంద్రుండును కలవాడును సుధాకర కులుండు = చంద్ర వంళమువాండును, (అగు), 

రాజనలేందుండు = రాజన రేర్మద్రు డను పేరు(గలరాజు, అలరుకా = ఒప్పుచుండెను, 

పీ తనయభ్యుదయము నిత్యము గోరి నిజసుహృ 
క వ 
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మ్యధరమూర్గన్య, యాదిగళ్ళృశ్వర , వి షే ye 

ద్యాధిక, విశరణదీమో టనే 
రాధానుళ, యచ్యు' తేం దర ఘునాథనృపా, ౧. 

వ, అభ్యదయపరంపరాభినృద్దిగా నా యొనర్చం బూనిన సారంగధరచరి 
న్ [తం బను మహో ప్రబంధంబు నకుం గథ్యాకమం బెట్టి దనిన ౨ 

-* రాజనిరేశము, *.. 

య నాజ నందుడు రిప్రుఫణి 

శాజనోం దు(డు కా పరా కమశేఖా 

రాజితేభోగ పరాజిత 

రాజ న గేం దు(డు నుధాకరకులుం డలరు౯, ది, 

టీక,.-రిఫు.. .దుఃడురిపు = శత్రువులనెడి - ఫణిరాజ = సర్న(_శేస్టములకు = 

నశేంద్రుందుజవిష వై ద్యుండున్కు కళా, , .ద్రుడు--కళొ = కాంతిచేతను _ పర్శాక్రము 

రేఖా = శార్యలకు,ణములచేతను - రాబీత్ == (ప్రకాశించునట్టి - భోగ = సుఖము చేతను- 

పరాజిత = ఓడింప౦ుడిన - రోజ = చంద్రుండును - నర = అర్జునుండును - ఇంద్రుండు = 

జే వేంద్రుండును కలవాడును, సుధాకర కులుండు = చంద్ర వంశమువొండును, (అగ్యు 

రాజన లేంద్రుండు = రాజనలేంద్రుం డనుపేరుంగల రాజు, అలుక = ఒప్పుచుండెను, 

నః తనయభ్యదయము నిత్యము గోరి నిజసుహృ 

ది రజబుధవ్రాతంబు వేడ్క నుండ  * గ 
ణ్ 

గ 



2 సారంగధర చరిత్సము 

బగ అెందుం బొడ గానంబడ కుండ నడంచినాం 

డమృతమే యాకరూప మయ్యె ననగ 

దనపాదములకును దవుతలలకు లంకె 

సా టని దుర్షాథిపతులు వల్క-6, 

జల్లంద నము గబ్దుసన్యార్షన రి మేల్ ! 

మాయన్న యని (పజల్ గారలు (మొక్క, 

గీ, జారచోరాదులకు భీతి సంఘటిల్ల, 

నహితచ కము లల్లల నాడుచుండ, 

నలె నారాజు కువలయ మింఫవు దనర, 

నాడి తప్పక భరతమర్యాద వెలయ. ౪ ర 

టీక. ఈపద్యయలోే రాజన+కేం[ దునియందు చంద్రత్యారోప పముచేత అర్థద్వ 

యము కలదు, తేన, అభ్యుదయము = అధిక (శేయస్సును,. నిత్యము కోర్పి నిజ, భై. 

జ = స్యకీయు లైన & సువ్చాత్ = స్పే హీతులయొక్క_యు = ద్విజ = (బొహ్మాణుజ, 

లయొక్కు_యు ౬ బుధ = చెద్దలయిక్క_యు - (వ్రాతంబు = సమూహము, వేడ్క_కా 

ఉండక = సంతోషించుచు నుండలగా (అని రాజరాజనశేంద్రపర మైనయర్థము); తేన 
అభ్యుదయము = అధికవృద్ధి ని నిత్యము కోరి నిజ సుఫ్ఫాత్ జతేన 'సఖులైన - ద్విడ= 

(చకోర) పములయొక్కయు - బుధ దేవతలయొక్క యు - ((వ్రాతంబు వేడ్క నుండక 

(అని చంద్రపర మైనయగ్థము)) పగలు= ద్వేషముల్పు ఎందుకా పొడ గానంబడ కుండకా 

అడంఏినాండు = నళింపంజేసీనాండు, అమృతమే, ఆరా పను = ఆరాజు సౌందర్యము, 

అయ్యెకా అనక (అని రాజరాజన కేం ద్ర పరము); “పగలు = అహాస్సునందు , ఎందుకా 

పొడ గానయబదకుండకొ నవచినాండం= సంచరించి నాండు, అమృత మే ఆరూపము అమ్మె 

ననంగక (అమృళస్వరూపుం డనుట్క అని చంద్రపరము); తత్చాదములకుక్ = ఆరా జు చరణ 

ములకున్కు తమతలలకున్సు లంజెపాటు అని = మిక్కి_లీకలయిక యని, దుగ్గా(గ్ల- అధి 

పతులు = దుగ్గయుల దొరలు పల్క_క (అని రాజనరేందపరము తేత్ = ఆచం దుని 

యొక్క - పొదములకుక = నాలవభాగములకను (చం దఖండముల కని భావము, కమ. 

తలలకుక్ష=తమశ్ఖలక్సు' లంకపా టన్కి దుర్గా (గాజు అ) ధిపతులు=రు దమాతు౯ల్వు 

పల్క_కా (అని చంద్రపరము); చల్లందనము=కాంతత్క గలు సన్ఫాగ్ధ వర్షి=మంచిత్రోవను 
చరించువాండు (న్యాయమాగ్దెస్థుం డనుట్సు మేల్ =ళహబాస్సు మా యన్న = మా తండి, 

అని (ప్రజలు కాంచి (మొక్క ౯ (అని రాజనశేం దపరము); చల్లందనము గల్లు సత్ = 
a] 



ఉపుథమాశ్యాసము. 3 

నకు త్రములయొక్క - మార్గ = (త్రోవయందు - వరి = సంచరించువా(డు (ఆకాశము 
నందు సంచరించువాల6 డనుట్ర, మేల్ మా యన్న = లక్షీ కి అన్న, అని (ప్రజలు కాంచి 

(మొక్క_కా (అనిచంద్రపరము); జార, ..టిల్లక జారచోరాదులను రాజు దండించె 

ననియు _ "వెన్నెలలో వారు సంచరింఫ జెజతు రనియు భావములు; అహితచ(క్ర ములు--- 

అహీత = శతువులమయొక్క - చక్రములు= రాజ్యములు అల్లలకా ఆడుచుండక = అల్లా 

డుచుండంగా (అని రాజన రేం్యద్రపరము); అహిత=ళ(త్రువు లైన - చక్రములు = 'వకవా 

కములు అల్లల నాడుచుండకా (అని దందపరముు; ఆడి తప్పక = పలికి బొంకక (నాట్య 

ములో తప్పు చేయక అనియు) భరత నుర్యాద = (నృక్రవ_ియెన) భరతుని స్థితి 

'వెలయక్ష=(ప్రకాశంపంగా (భరతచక్రవ_ర్థివలె ననుట నాట్యాచామ్యం డయిన భర 

తమునివలె ననియు) (రాజువం దులకు సమార్గమ్బు, కువలయము = భూమండలమును (అని 

"జపరము, కువలయము=కలువను (అని చంద్రపరము) ; అరావు=కరాజ రాజన రేంద్రుం 

డంంఆ-చందుండు ( చం(ద్రునివంటివాండయిన రాజరాజన రేంద్రుం డని భావము్సు,) ఏ లెక 

గీ, మహిని రాజనశేందుండు మాళవపతి 

రాజరాజన కేం దుండు రాజరాజు 

- ననగ బే శన్నికకు నెక్కి. యతిశయిల్లు 
౧౧ 

నిం|దవిభన్రుండు రాజమ హేందవిభుండు, A, 

ట్రీక.__మాళవపలి = మాళవ దేశప్రురాజు. రాజ మెీాంద విభుండు = రాజ 

డోసు దైన చాజాూ, 

ప స స స 

క, కల 'రాయిలరాయనసికిం 

గులసతి రత్నాంగి, భోగకుటిలరిరోజా 

తిలకము చితాంగియు నన 

నెలజవ్వను లిరువు రంబు జేందునిఖాస్యల్ ? ౬. 

* "టీక..--౪అ యిల రాయనికికా=ఆ భూ పతికి (రాజ రాజస రేం ధనికి). కోలసటి = 

'స్వజాతిది మై పతివ్రత మయైనభాగ్య, భోగ కొటిలకిరోజా తిలకము=భోగ శ్రీ లలో (శేస్టు 

రాలు, ఎలజవ్యనులు= లేతయావనము కలవారు, అంబు. . ,స్యల్ అంబు జి=క మలము 

త్రోను = ఇందు = చం ద్రునితోను _ నిభ = సమానమైన - అస్యల్ = ముఖములుగల 

శ్రీలు, రత్మాంగి అంబుజనిభాస్య యనియు, చిత్రాంగి ఇందునిభాస్య యనియ్యు-క్రను 

(ప్రావ్షము; దానిచే అంబు జేందులకుం బోలె వారికీనీ పరస్సరవైరము సూచికము, 
గి 



త్న న Fah (an కసీ స ౪ సారంగధర చక త్కేము 

—* రా జమ ౦ తులు, *ఒ 

క, ఆతేనికికా శ క్రి [తయ 

రీతిం గడుం బెంవు గాంచిరి నయార్ల వుడు౯, 

నీతిజ్ఞా(డు, మతివుంతు(డు 

ధితిలకంబు లరయక౯ా నుదీతిలకంబుల్, ర 

టీక, శక్తి త్రయరీతీకా = ఇచ్చా జ్ఞాన (క్రియా శక్తలయొక్క మూంటివలెనే, 
నయార్ష్మ వుండు (= న్యాయసము(ద్రుండును), నీతిజ్ఞాండు (= న్యాయమును తెలిసినవాడు), 

మతిమంతుండు (=బుద్ధిమంతుండు, ధ్ ష్ 1 = బుద్ధికి అలంకారములయి నవారు, 

సు ధీ తిలకంబుల్ = మంచి న గలవారిలో (శేస్టులు, . 

ఈ సం తొన చి౦ త, ఈ 

గ్ ఈక్రమంబున రాజన శేందవిభుండు 

సీతిరహితంబు గాకుండ నితిరహిత 

మానటుల భూమి రామ రాజ్యము నేలు 

చుండి రత్నాంగిం. గనుంగగొని యొక్కనాండు. ఫ్ర 

కనీతి రహీతంబుజధర, హీనంబు, ఈతి రహితము = ఈతిబాధలు లేనిది, 
(అతివృష్టి అనావృష్టి, ఎలుకలు, మిడుతల్కు చిలుకలు మిక్కి_లి చేరువనుండుర"జులు - 

ఈయాటును ఈతలీబాధ లనంబడును.) 

వీ సంతానరహితసంసారంబు నాయక 

రత్నంబు లేనిహారంబు గాణె? 

స్రమపత్యే దూర es 

ఛ్యాతీం జందుండు లే నిర్మాతి గాదె గ్గ 

యాత్మజవ్యతిరి క్త మగువ ర్త్వనముం జూడ 

నారి లేనిశరాసనంబు గాజె? 

సుకుమారళూన్య మానక ళంక్షజీవనం 
బలమరాళము లేనికొలను గాదె? 

a 

శ్ 



గీ నందనవిహీన మైన సేనావితాన 
మరయ శిఖరంబు లేనిగోవురము గాదె? 

న్నేతపర్వంబు గావిం చువుక్తు). డింక 

మనకు నెన్నండు గబ్లునో వనజగంధి * నొ 

టీక... ధా(త్రికొ = భూమియందు. సంతా, ,.0బు-- సంతాన = కొమారుని 

చేతను - రహీర == శూన్యమైన (అనయా కొడుకు లేని) - సంసారంబు = కాపురము. 

నాయక రత్స౦బు = (ప్రధాన మణి, ఫపుమపత్య = క్రొమారునివలన - దూరము (అనంలగా 

కుమారుడు లేనిది). ఆత్త జ = కొనూరునిచేత _ వ్యతీరి క్షమ = హీనమెనట్టిది (అనంగా 

కుమారుడు లేనిది, నారి= అ ల్ల తాడు, శరాసనరబు = విల్లు. ఉల రః ఆ, మరాళము= 

హంస, కొలను = సరస్సు, నంద న=కొమారునిచేతను, సేనా=చతురంగబలనముయొక రా 

పితానము = సమూనాము, పర్వంబు = పంగువను, 

మ, జిలుగుంబల్కు-లు విన్న, జిన్లి గొన బుం జెయ్యు లనుంగొన్న, గ 

దల మూర్గొన్నను, ముద్దుగోన్నం దనువుం దార్షొాన్న, నూహింపలాం 

బలుక౯ా రానినుఖంబు. _ చెందు, నటుగా( బంచేందియోత్సాహ మై 

1 జ్ | తలిదండు ల్వీలసిల్ల ౯౮౬ దనయు జె తన్థాతుండే యన్న[/౯: ౧౦. 

టీక. గొనబు = మనూజ్ఞ మైన. చెయ్యులు = కార్యములను. ఇెదలకొ = శర 

స్సును. మూర్కొన్న కొ = అఘా9ణించినప్పుడును, తార్కొ_స్న కొ= ఆలింగనము వే వీ కొ 

న్న ప్వుడును, పంచే, ..హా పంచేంద్రియ = త్వక్ చరం శోత జిహ్వా ఫఘా9ణము 

లనెడి యై దిం|ద్రియములకును - ఉత్సాహ మై = సంతోష మె, తనయుండు = కుమా 
రుడు, ఏతన్నాతుంటె సామాన్యుడా (మిక్కి-లి యధికుం డోనుటి), 

ఈ. చక్కిలిగింత వెట్టినను సారెం గికాకిక నవ్వుచుక్ బయిం 

బక్కం6 బడభీగం జక్క-నికువూరుని మక్కు-వ మజ నేడ్చు రాం 

జెక్కిలి గీ(టి యెత్తి యెదం జేరచి ముచ్చట దీజునట్లుగా 
—0 గ వా, 

ణీ 

నక్కట ముద్దు లాడ వలదా? వలదా యిటువంటి ఖాగ్యముక ౧౧. 

టీక..__| సారకా=మాటికి, నక్కి_లిగింత = చక్కిలిగిలి. కీకాకికకా = పకపక, 
మక్కువ pel = (పేమతో., చెక్కి. లి=దవుడను. గీంటి = మాటి, ఎత్తి = మోది 

కెత్తుకొని, ఎదక = తోమ్మున, అక్కట = అయ్యో. వలగా = అక్క_జలేద్యా అభ్య 

ముక = “es 

శ లి 



డు సారంగధర చర్మితృము, 

ర ఈశ్వరక ప గద యీఃసక 

వై శ్వర్యము లెల్ల శై | గానీ 

విశ్వపతి మనకు నివు 

వాథ్యతయళుం డై eA (బసాదింపడొకో ర్ ౧౨. 

టీక, కాళీ విశ్వపటి = కాశియందలి వి శ్వేశ్వరుండు . శ₹ాళ్వత యాశు(ంయు న 

కీ రి గలవాండు. 

గ్ తొం గువూరునిం గని న టు గౌంచు 

నట్టస సర్వాం న 

స. మహాదేవుు డాసే మి నమ్మి 

నార మంట, మనకోర్కి_ యాజేయు ప ఇ ౧౨. 

టీక.__-తాకా = ఆసాంబమా రి, కమా మాసునికె=సుమాగ 'సన్య “చం స ప్రశన 

(పమోదంబు = అధికస సంతోషమును. సర్వ జ్ఞ జూం = సకలము నెలింగిననాయు. శం 

కరుడు = సుఖ కరుడు. భక్ష = భ on ఆగికా = సమాహామును, (వో 

చుక = రతీంచును. ఆస్వామిక" = అదేవుని (సాంబవూూ్టిని) 
PP | ur గీ ల్రపుడు ఎ వవతంబు లే మేమి గలను 

a అట . a జ్ "ళు సలుపం దగు వాని నటు లైన సఫల మగున్లు. 

భ కజనులకు ముంగొంగుయబసిండి గాయ, 

దూరు మెలనాగ, యల చం దజూటు డరయ ౧౪౮ 

టీక. _ఏ “మేమి = ఏ 'జేది, సలుపం దగుకొ= చేయ ws ఎలనాగ. సే 

లుపాో (రక్నాంగీ. చంద జూటుండు =జడముడియాందు దర్మ దుక గణవాయ( 4 వుండ), 

ముంగొంగు. బనిండి గాడె= ముందటీకొంగు (లే ముడిచియున్న) ఏ 7 గాము సుమ, 

క. సెలపూదాలువు మనష్ట 

జలు మెచ్చునె యని మది౯ా ఏచారింపకు, చీ 

కిలిమాకిలిగా నల్లన 

వెలంది తెర ల్వూచి సంతసించుట చేదే, OA: 

“టీక. నెల, ౪. ప్ర నెల = పందుండనిను - ఫ్రా = ప్రఘ్పుము, [న - లేపు = 

ధరించుకివుండు. చీకిలి మాకిలి గాకా = కొక్కిరి గిక్కిరిగా. పల్ల ంగి! లోగల ఆ సాల్ 
నో 



(సృథమా శ్వాసము, ౭ 

ప్రరుగుయొక్కు_ బూ౭6జా తెరలను, (ఫూర్వమందు (శ్రీకాళహా స్టీలో సాలెపురుగు అల్లిన 

బూంజులను జూచి శివుడు సంతోషించిన శభ నిట ననుసంధింపవలయును.) 

క. అ్రటం బూజింతము నేర్చిన 

యటుల గిరీశు నొకయాకు నలమునం, గండం 

తటిదేవరకును గొండం 

తటిప తిరి ఇటువారు ధరణిం గలే? ౧ 
— 0 ర 

[03 

టీక ,.._గిదీ శునికొ = శివుని, 

_--* సంతానముశకె శివూసాసన, *= 
ర 

గీ అని వీయోక్తుల శివుం గొనియాడి యవుశు, 

సకలజనములు శివపూజ సలుపకున్న 

న్ యని వాటం బనిచ్చి శివాలయములు 

ధరణీం గట్టంచె నారూరం దప్పకుండ, ౧౭, 

ay 

క. రాజనిఖావుణిపూజలు .. 

గాజశిఖామణో యొన్చె రవ్యుదశాలి౯ 

రాజీవకుముద చంపక 

రాజీవకుళాదికునుమురానుల వేడ్క_౯, ౧౮: 

టీక, రాజ, శిఖా మణి ఫూ౭లు = బందు(డు చూణా రత్నముగాం గల 

వాండైన శివునియొక్కు అగ్బ నలను, రాజశఖామణీ= రాజ్య శేస్టుండు, చేడ్క_కొ = తమక 

ముతో రన్యుదళొళిక రమ్య = మమోజ్ఞ మైన - దళ = ప్తే)ముల - అళికా 

సమూాహముతోను ౧ాజీ,..గాసులకొ--- రాజీవ = తొమగలయొక్కాయు - కముద 

il 

Ht 

కలువలయొక్క యు - చంపక = 'నసంపెంగలయొక్కయు - రోడీ= సమే "'హముతోను, 

వకుళ = పొగడ - ఆది = “మొదలు గా0౫లిగినట్లి _ కుసుమ = స్రస్సములయొక్కో. - 

రాసులక్' = సవూపాములతోను, ఒనర్చృక = చేసెను. 

క, వివధఘనదానములు భూ 

ధవమణి పరిశుద్ధుం డై ముదంబున నొసగౌన్ 



రా సారంగధర చ గి తృము, 

శివభక్తులు పెద్దలు నగు 

నవసీసురవర్యులకు శివార్చణ మునుచు౯, ౧౯ 
కో భూధవ మణి = రాజ (శ్రేస్టుడు. అవనీ సుర కేటులకుకొ = భూ దేవ 

((చావ్హాణ) సమాహములకు, ముదంబునకా = సంతోషముతో, ఒసంగెక్ = ఇచ్చెను, 

గీ. అంతం గాళీవిభునిపూజ కరుగుబెంచి 

పత్నియును దాను నత్యంతభ_క్రితోడ 
స్నాన మొనరించి నయనహా స్తములు మోడ్చి 

దేవ వ్రురహర' శ్రీమహాదేన యనుచు. ౨౦. 

టీక,..._పత్నియుకా = భార్యయును (గత్నాంగియును). నయన హా 'స్తములుజ 
కన్ను లును చేతులును, మోడ్చి = ముకుళింపంజేసీ, పుర సార = (త్రిపుర సంహారకుండా, 

సీ. స్నానం బొనొర్చె మందాకినిధరు నకు, 

వ(్ర్రం బొసంగెం గృ త్రీవానునకును, 

రత్నాసనము వెష్టై రజతొ దినిలయున, 

కలందె గందము భనీతొంగునకును, 

సవరించెం బుష్పంబు చంద శేఖరునకు, 

నిచ్చె ధూపం బనలేకుణునకు, 

నునిచె దీపము పరజ్యూతిస్వ్వరూపున, 

కమృతౌన్న మిడియె విషాశనునకు, 

గీ, దండ ముర్పించె నలజగ ద్వందితునకు, 

నమిత ధారాళ నారాళ హప౯బాప్పు 

నిబిడవుల కాంకురాంకిత నే తగా తుం 

డగుచు 'రాజన లేం దధ రాధినిభుండు. ౨౧: 

టీక, అమి, ,.0దు-__అమిత = విసార మైన - ధా రాళ = తెంపులేక తలుచు సృ 
నారాళ = అకుటిలములైన - హర్ష స్ట బాస్స = ఆనం దా[ళువులచేతను - నిబిడ = దట్టమైన - 
ఫులక్తా (క + అ)ంకుర= కకక 4 మొలకలశేత _ అంకిత= గుబుతుగల వైన "గ్ర 
గాతు(డు = కన్ను లంను శరీరమును గలవాండు. నరా (ర-అ) ధివిభుండు ఇ రాజు, 

a 



పృథమాశ్యాసము. 

మందాకినీ ధరనకుకాజ'న్వగణంగా ధరునకు, కృ, ..కుకొక్స లీ = చర్మము = వాసు 

నకుకొ = వ(స్త్రంబుగాC గలవానికీ, రజతాదినిలయునకుక_-రబకే = వెండి - అది = 

కొండ - నిలయునకుక = ఇట్లుగాం గలవానికి, రత్నా(ర్న-+-ఆఅసనము = రతనాల 

ఫీశ్రమును. భసీతౌ(త-- అ)ంగునకుకొ = భస్మము డచేవామునం గలవానికి. అలందెకా = 

పూసాను, అనలే(ల=ఈక్షణునకుకా= అన్ని న్మేతునకు పర జ్యోతిః స్వరూపునకుక = 

అన్ని టికన్న నధిక మయిన జ్యోతి స్సే స్వరూపముగా. గలవానిక్షి విసా(స-[అ) శనున 

కుకొ = విష భత్నకునకు. జగద్యందితు నకుక_జగల్ = లోకములచే-వందితు నకుక = 

నమా'స్కు.రింప(ంబడినవానికి, 

సీ మం తాభిషేక మేమర్యాదం చేసానో 

తల శెక్కినవిపంబు వొలలో లేదు, 

గారుడముణిహార మేరీతి నిడియెనో ల ష్ష్ 
' " జు లౌ గ 

it ఓ / జ్జ గ్గ 

నడం జుట్టుకొన్న పా మెడలలేదు, . 
4 ఖ్ ర 

! శ + “ ఖో థన 

నుదుట గందం చెటు నూల్కొన దిబెనో |! శోష స్మ క! 
౧౧ 

© (| స \ “1 న. | 

. = 1 గ్ “i స si? “గా : Op 

నెజియ మూసినకన్ను 'డెజవ లదు, స స. 

ధూపవిశేష మేరూవునం గూన్చినో 

వెంటాడుభూతముల్ వికువలేదు, 

గీ. చెలియ నమృతకరుం డనం దేజరిల్లు, 

నోషదీశుకులంబున నుద్భవిల్లి 

యెన్ని కకు నెక్కు రాజమహేం దవిభుండు, 

పంచశరవై రిపూజ గావించునవుడు, ౨౨, 

క, మంతించిననీళ్లు మి(ద6 జల్లిన విషము దిగుటయు, గరుడమణికి పాములు 

వెజిచి తొలంగటయు, కంటి అప్పమిాంద బొట్టు దిజ్షిన కన్ను దెజిచుటయు, ధూపవిశే 

సములకు పిశాచములు వదలి పోవుటయ్పు లోకములో (ప్రసిద్ధమలు, రాజరాజననేంద్రుం 

డు చేసీన కివపూజలయందు అపకారము జరుగలే దని యాశ్చర్యము, 

అభిషేకము = స్నానము, విసంబు = కాలహటము (జల మనియస్థాంతరము న 

గంగాజల మనిభావము). గారుడ మణి హాగము = గరుడ పచ్చల పేరు. నూల్ళూ_నక = 

సూటిగా, మూసీనకన్ను =అనల నేత్రము (అది _ప్రళయకాలమందుతప్ప మతియెప్ప్యుడును 
@ 

శివుండు 'తెజువండు, అన్ఫుతక రుండు= అమృతము కిరణములయ౦ందు(గలవాండు(అమ్బృతము 

2 అ | 



గరి సారంగభిర చరిత్కము, 

చేతియందు. గలవా డని యగ్ధాంతరము). ఓీపరీళు కోలంబునక్షొ = చంద వంశమందు,, 

పంచ శర వైరి=అయిదు బాణములవాని (మన్మధుని యొక్క) శతు వె నళివునియొక్క, 

ఉ. చేరి నృపాలుం డర్చణము నేసినచక్కెర లుప్పతిల్లుపం 
C౧ 

'దేరము లారగించుచు నుతింప దొడంగ మహేశుం డింనునక్" 

సాళెకుం గుత్తుక౯ా విషము నాలుక బెల్లము వెట్టి యాఎసటల్ 

'మేర ల టయ సామి కని మేలము లాముచు గి నవ్యంగకా mec? 

టీక, సౌశెకుకా = మాటికి కుత్తుకకా = అంగిటన్సు విహముక్కా నాలుకకా= 
నాలుకియందు బెల్లముక్కా ఉంచుకొని ఆహటల్ = పలుకటలు (నటించుటలు అని 

యర్థాంతేగము), సామికిక్ = కివునికి మేరలు అటు అయ్యుక = ఒప్పీన వయ్యెస్సు అని 

"మేలములు ఆడుచుకా = హాస్యములు పల్యుచ్చు గౌరి = పార్వతి, నవ్వంగక నృపా 

లుండు = రాజు చెరి = సమీపించి అర్పణము చేసిన = నివేదనము చేనినట్లి - చక్కా 
రలు ఉప్పతిల్లు = ఊట్రివడు దున్న _ పంబేరములు = పణ్యారములను, మపేాశుండు= 

శివుడు ఇంప్రునకా ఆగిందుచుక్కా నులీంపకా తొగంగాకా = పొగడ నారంఖిం చెను, 
ల అ ఇ ఇ గ్, వ్రు లత్యంతభక్రమై నెన్సుకుు నంగ 

రంగ వె భవముల సమ్మ్గంబు లైన 

యారగింవుల సంతుసష్ట్ర నలవరించి 

శివం (దికాలంబులందు. బూజించుచుం జె. ౨౦, 

టీక, అంగరంగ వై వములక '_.__ అంగ = జేహూముయొ.క్కయు - రంగ = (ప్రదే 
శముయొక్కయు - వెభవములకా = మహాభోోగములచేత. అలవరించి = ఫొండించి 
క, నందనసంతానము మది 

యందుం గోరుచు భజింప నా శ్రితపటలీ 

నందనసంతానం బగు 

నిందుక శాధరుండు పార్వతీశ్వరుం డంతకా, 97 
టీక, నందన సంతానము = కుమారుల పరంపరను. ఆశి. . ,0బుక కితేజధ్థ క్లోల 

యొక్క - పటలీ = సమాహమునకు _ నందన= నందనవనమందున్న ట్రి - సంతానంబు= 
కల్పవృక్షము. ఇందు = చంద్రః 

స్కీ నరదానసంపద వామో త్రమాంగముల్ 
ఎ లజాగంగల సావీ, దెలుప, 

a 



"ప్రథమాశ్యాసము, ౧౧ 

, గోషపసాదైకగుణరూఢిం జూవులు 

చందమాముల్లుని సావ్నీ 'చెలుప, 

ఖలకికు సాధురతుణమునం గటియు: గల్ 

శార్దూలనృుగముల సాశ్నీ చెలుప, 

న సి బునుకగంకాళంబు 
Ye 

సరనీరుహాశ్సుల సాశ్నీ చెలుప, 

గ్, బంధు రాష్ట్ర విభూతులు పరిజవిల్లం 

దనదురాజనీఖావుణి ణిత్వంబు వెలయ, 

(బముదమున మందహాసాన సములతో డ 

వచ్చి ధరణేతలేందుని స్వష్నమునను. రిక 
టీక. వర = గ్రేస్థ్రమైనట్టి _ దాన= త్యాగమయొక్క_ - 'సంపదళ = ఐశ్వర్య 

మునుగూర్సి, వామ ఊ _పేమ అంగముల్ =ఎడమ భాగమును శిరస్సును శెలజాగంగలకా 

పొర్వతిని గంగను సాకీ =ద్భృస్తాంతముగా, -కెలుపకా= కేలియజేయంగా) కోప=ని గ్రహ 

మందును - (ప్రసాద = అనుగ్రహమందును - ఏక = ముఖ్యమైన - గణరూడిక = 

స్వభావనిశ్చయమునుగూర్చిి చూపులు = దృష్టులు నందమాకుల్లునికా = మన్నథుని, 
,..ఖల శికుకొ=ముస్చ సంహారమునుగూర్చి, సాధు రతుణమునకా = శిష్టపరిపాలనమును 

గూర్చి కటియుకా = మొలయును, శేల్ = హస్తమును శాద్టాల మృగములక్ = 

వ్యాసమును హారిణమును (శివునికి మొలను పులితోలును చేత లేడియుం గలవు, . 
అనుపమ = సమానములేనట్టి - ఆజ్ఞా క్ దండనశ_క్టినిగూాక్సి, వునుక కంకాళ 

ముఖ్ = కపొలనును పాత్రము, నరసీరుహాసనుకొ = (బ్రహ్మను, * .బంగుర = తటి 

య. 

వైనట్టీ జ్ అస్ట్రవిభూతులు = అణిమాద్య hee పరికవిల్లకా = (సకాశింపలగా, 

తనదు = తనిసంబంధ మైన వా రాజశఖ-నుణిత్వంబు = శ్ఫోస్ట్ వ. చవెలయాజక = 

(పకాశింపలగా మందహాస = చిబు నవ్వుగ లిగిన - ఆననములతోడజా = ఈశానాది 

ముఖములతో, ధరణీత లేర్యద్రుని = భూలోక 'బేచేంద్రునియొక్క. నం - రాజరాజ 

మం. లు . 

గ ఛారుణీనాథ భ విను మేను దావకీన 

సదవులాత్యంతభ క్కి సంతసిలితి ; 

సీవ్రు చేసినపూజ వర్టింపం డరమె* టో 



౧౨9 సారంగధర చర్ని తము, 

కోరిక, 

క, రత్నాంగి కుదయ మా నెక 

రత్న మువంటితనయుండు రమణీయక శా 

నూత్న హరిణాంకుం డానుతే 

రత్నము నిడు నాదుపేరు రాజన కేం చా. ౨౮ 

టీక. రను, ..కుడు _ రమణీయ = ను సోబ్జ్మ మైన అ కొ = కాంచిచేతిను _ 

నూత్స = కొ_మయెన - హారిణాంకు(డు = చందుండు, అసుతరత్న ముక = ఆప్పుళ్తి 

| శేష్ణునికి, 

క, అని మేలా. నంతలో ది 

గన మేల్క-ని విభుయ “హో! మహాదేవ!) యటం 

చును మేను గగుర్పొడనలణగ 

ననుమో దాశ్చర్యమనగ్ను డయ్యె న టంతేక్, 9 

టీక. అను, . .గ్ను ండు--అనుమోద = సంచోస మందును అలా అళ్చగ్థ = అద్భు 

త్రమందును = మగ్నా (శు = మునింగినవాడు 

ఊఉ, బల్లునం డెల్ల వాజీన నృపాలుంచు మంతుల బిల్వం బంచిి యు 

త్సుల్ల ముఖారవిందు. డయి, తొట్టిన వేపకచే మనంబు రం 

జిల్లంగ, రేయి గన్నకలం జెప్పె న చెంతయు నానుపూర్విగా, 
సల్ల లితాంతేరంగు లయి సామి హాసొ దది వార లూశానకొ, 30, 

టీక, సల్లలితా(త అృంకరంగులు = సంతుస్ట్ర హృదయము గలవారు, హసా 
దు=మహా( ప్రసాదము. ఊంకొనకా = ఊంకొట్టంగాను, ఉత్ఫు,. .డ:....- ఉత్వ = 

విక సించిసటై - ముఖా(ఖ ౫ అ)ురవిందుంఢు = కమలమువంటి ముఖముకలవాండం, తొ 

ట్రిన = పొందినట్టి, శేయి = రాతి, అనుపూర్విగాకా = అన్నుక్రనుముగొ, 

ఉ. చెవిన సంతేసిల్లీ, నృప'శేఖర, రత్న మువంటినందనుం 

డోప్పులకుష్ప గల్లు, దన దున్న తిం జే కిడు మంచు వేడ్క తో 

నప్పర మెళ్వరుం డె యిటు లానతి యిచ్చిన నెంతఖాగ్య ! వు 

ప్పప్ప ! ఛవత్చ్రభానవిభవాఖ్యత యే మని సన్నుతింపంగ౯! 3౧, 
జో 



(ప్కథమాశ్యాసము. ౧౩ 

టీక, తేనది=త్ర సంబంధ మైనట్లి, పేర = నామమును, ఉన్న తికా=గొప్పగా. 

ఇడుము = ఉం౦పుము. అనతి యిచ్చినక = ఆజ్ఞాపింపంగా, అప్పస్ప = ఆశ్చీర్యవా 

చకము. భవ. . .ఢ్యతకభవత్ = నీయొక్క - (ప్రభావ=(ప్రభావముతోను- విభ వ= 

ఐశ్వర్యముతోను - అథ్యత = 'సంపన్ను (డవై యుండుట, 
క, అనుచు జెలెకేయగి మంతులు 

గోనియాడుచు నుండి. రంత గొన్ని దినంబుల్ 

జనం గనకాచలకార్తుక 

విను తే కక్ళపాక టాతు వికుణమహీము౯. 5_9, 
టీక. చనకా = బరుగంగా. కన, , .హీమకొకనకా వల = మేరువు - కారు 

= ధనుస్సు గాంగలవా(డైన పర మేశ్వరునియొక్క_ - వినుత = స్తుతింపంబడిన - ఏక = 

ముఖ్యమైన - కృపా = అన్నుగసాముతో టూడుకొన్నట్టి - కటాకువీకుణ = కడకంటి 
చూపుయొక్క_ - మహీమకా = |ప్రభాొవముచేత, : 

క, చెల మసశిక౯ా రత్నాంగికి, జక 

బలిసెం జిట్టుములు నరుచి బడలిక లూర్పుల్ |. 3 గ 

తెలు సెజ్కె. దళుకుంజిక్కులు, pe ప 

నలంతికవును నొప్ప' యయ్యె, నా శేర్పడియెల. ', ఏ శక్త 
యనా? 

టీక,_చిట్టుములు = వేవిళ్లసంబంధ మైనయో కిలింతలు, అపచి=నోటీకి ఏదియు 
చవిగాక పోవుట. అలంచి = సూక్ష్మ మైన - కొవును = నడుము, ఆరు = నూంగారు. 

శా. లేవే భోజన మేటి కాల్ల? విటు లేలే? మేన బల్పొమ్ము థ్రీ 

నేవిం బూనన్ర * వెల్లయబాతె మొగ. మేమో రాజుతో నల్లీనా 

నా వామాన్నీరొళి యంచు నర్శరసగర్భొక్తు ల్చలు ల్సల్క-యగ్యా, 

'వెవిళ్లం బొరలె౯ లతాంగి పతికి౯ వేడ్క. ల్కెౌన ల్వాగయకా, 3౪, 

టీక, — ఓవామాక్నీ = ఓసుందర "నేతా. మేనకా = శరీరమందు. . = 
ఏనికా = ఏవియును, పూనవు = భరింపవు.న నర్శకస?౫ ( (రా ఉ) ఫ్ర కల్ = 

స రసముతో గూడుకొన్న మాటలను (అథాజంకేరమును బోధించు వొక వ్. 
గ = లీ గవంటిశరీరముగలర త్నా ౦గి. 

శా.మించెం బోరచికోరికల్, గడు విజృంభిచెం దనుగ్గాస, గా ఫై. 

న్సించ స్మేచకకొంతి మూచుక ములక, జెక్కుల్ తగకా 'బెల్పు 3 



౧౪౮ సారంగధర చ రిత్సేము, 

టించక గోర్కులు సందడించె, నడ చండించెక మృదా మోదముకా 

గాంచక౯ా చా తెణ, యూసరించె. (దినళుల్ నానాంటికిక బోటికి౯, 

టీక.....పోరచి = సూడిదలమోంది. తను గ్లాని = చేహమున బడలిక, మేచక 
కాంటి ౫ నల్లని నాయ, చూదుకములకొ = "వను మొనలయందు, చండించెకొ = మంద 

మారను. మృత్ ఆమోదముకొ = మట్టి వాసనను, వాకేట = అధరోస్థము, రస 

రించెకొ = తొలంౌను, బోటికికా = శ్రీకి (రత్నాంగి కనుటి, 

—-ఈ* సారంగధర జననము, *._ 

ప ఇ్రవ్విధంబున నిర్భరగర్భ ఫారని తాంత తాంత యగున క్కా౦తకుం బుంస 

వనాది సమ_స్తశుభకృత్యంబులు నిర్భతికాంచినయనంతరంబ నవమా 

సంబులు గడచన సుక్క-వుణ్యలగ్నంబునం గుమారుండు జని ంచిన.. 

టీక, నిర్భర = భరింపరాని - గర్భ భార = గర్భముమొక్క బరువుచేత _ ని 

తాంత = మిక్కిలి - తౌంతే==వొడినది. పుం, . ,బులు---ఫుంసవన= (మగశిశువు జనించు 

టె చేయంబడునట్టి) పుంసవనాఖ్యకర్య - ఆది = మొదలుగా6గల = సమస్త = సకల 

మై న - శుభికృత్యంబులు =శుభకర్య్మములను, నిర్భతికంచిన యనంతేరంబ == "నెజవేర్చిన 

వీమ్మటచే, కడచనకా = జరుగలా. లగ్న ౦బునకొ = ముహూ_గ్రమందు, 

క, దిక్కులు మెటిెసెక్కా చెటిెసైకా 
Po జ న క్త ఖ్, బొక్కులు రంజిల్ల గాడ్పు, జొచ్బిల్ల సుథా 

భుక్కు_బమంజులనుమన 

స్పక్కు-ల వానలు గురిసె "మొర"సెం దూర్యంబుల్ , తం 

టీక,._చొక్కులు రంజిలకా = (శమలు నివారణ మగునటుగా. గాడు = 
tn ౯ చు ని 

మలయమారుతము. "నెజసెక్ = వీచెను, జొొబ్బిల్లకా = నిండారునట్లుగా. సుధా,., ధం ల 
(సహ్క_ల._ సుధా భుక్ =అవ్భుత భోజనులయొక్క_ (బేవతలయొక్క_) - కోల = 'సమూ 

హొములయొక్క_ _ మంజుల=నునోజ్ఞుము లైన - సుమనః (సక్కు_ల=ఫ్రూల దండోలయొక 
తూరన్గంబుల్ = మంగళ వాద్యములు, మొరసెకా = ధ్యనించెను. 

చ, విసవిస చాలుకీలుజడ వీక్క_లు [దొక్కుచు "వక నటింపలా 

విసివిపిసాళిగుబ్బ చనుమిట్టలు పయ్యెద నుబ్బ నెత్తంగా 
ననురును ౮ యలంతినడు మల్లల నాడ ముందుముందుగా 
నసపరిబాగులా(డి యవు డొక్కతె వచ్చి నృషాలుతోడుత౯, 3౮. 

al 



ప్రథమాశ్వాసము. 0% 
టీక. బిసబిసకొడాబిసబిస అనుధ్వనితో, బాలు=ఒప్పుదున్న. కీలుజడ = అల్లి 

కచేసీన జడ, వెకా = నెన్ను న. మ మిట్టలు----మిసిని= కాంతిగల _ విసాళి = నున 

మెన - గుబ్బ వను మిట్టలు= గుబ్బలవంటి వను గొండలు. పమయ్యొదక = వెంట చెజంగును, 

అలంటి= సూక్ష్మ మైన, అల్లలక ఆడంగక = జవ్వాడంగా, ఒసపరి బాగులాండి=శ్ళం గార 

వతి యైన స్త్రీ, 

క, “మగవానిం గనికి శంబరు 

పగవానిం భోనివానిం బట్టవు చేవుల్ 

జగతీనాయక.' నాన్ఫకు 

“మొగ మొుకయిం తయి బుజాలు నూ. డయి ఎడ్, దె, 

టీక, జగతీ నాయక = ఓరాజా, పట్ట పుదేవుల్ = పట్టపుదేవిగారు, శంబరు పగ 

వానిక్ = మన్మథుని, పోనివానికా = పోలినవానిని, నావుణుకా = అని చెప్పలా, 

క. ఆమేలు వార్తం దెచ్చిన 

భామకు బడిబడిని వెంటం బశువారలకుక౯ా 

భూమిపతి భూనురార్థి 

సోమములకు లెక్క “శేనిసొము లొసంగక౯, రోం. 

టీక. బడిబడికా = mre భూ, = .లకుకొ భూసుర = (బాహా 
ణులయిన - అరి = యా చకులమొక్కు... - సోమములకుకా = సమాహాములకోను, 

కః జననాథచం దుః డిన్విధ 

మున బహువిధదానములనుం బుతోత్సన మిం 

పొనరంగం జేసి సూతక 

దినములు వెడలించె ముదము చేజరిలంగ౯. రోం, 

టీక.--- బహువిధదానములు--- గోచానము భూదానము హీరణ్య దానము, 

కన్యాదానము మొదలగునవి. సూతక దినములు=ఫురుటి దినములు, 

ఉ. ఫొంగుచు బంధుమి క్త బుధవుంగ వమంత్రిజనంబుం జూచి “తె 

ల్చెం గలలోన నచ్చి మునుపే తనే రిడు మంచు వేడ్క_తో 

నంగజనైరి, యాయనదయం గద గల్లె.' నటంచు. బల్కి- సాం 

రంగధ'రాహ్యయం బిడియె రాజన౭ందుం డనుంగుజూలికి౯, ర౨. 



౧౬ సారంగధర చరిత్రము. 

టీక._బుధ పుంగవ = (ఢ్రేష్థులైన పెద్దలను, అంగబవైరి అంగజ=మదనునికి_ 

వైరి=శతువై న శివుడు. అనుంగు. జూలికిక==(పియు(డైన కుమారునికి. సారంగధరఠా 

(రశ ఆఅ) హ్వూయంబు = సారంగధరుం డను పేరు, ఇడియెక్ = ఇ సైను. 

వ. అట్టు కృతనామకరణుం డై డె శాజసూనుం డనుదిన ప్రనర్గమానుం డ డను 

చున్న త. ల, 

టీక. -నూనుండు = కుమారుడు. కృ. ..డు--కృత = చేయంబడిన - నామకర 

కండు = పేరుపెట్టుటగలవాయడు, అనుదిన ద్రకర్దమానుండు = దిన ములక నయన es 

భాందుచున్న వాండు.. 

ఉ. పాలడలోనం బోసి చనుబాలు నెయిం గిలకొట్టి క శాళ్లడె 

బాలకు నుంచి (వేల్ సెలవిసె నెడ గా నిడి యుగ్లు నెట్ట యా 

కే లటు బొజ్బ్బపె నిమిరి శెంజిగి చేతుల చె ట్ర్ స్టారా 

చూలియనుంగుసామికిని జోతలు జోత లటంచుం బల్కు-చుక్, రర, 

టీక. గిలకొట్టి = కలిపి. (వేల్ = (వ్రేలు, సెలవి = పెదవిమూల, నిమిరి = 

తడవని. కెంజిగి = ఎజ్జకాంతికలిగినట్టి, గట్టు రా చూలి యనుంగు సామికిక = కొండల 

రాయని (హిమమవంతున్సి కాంతుయొక్క_ (పార్యతీయొక్క_) (ప్రియ భ_గ్షన (శివునికి), 

పోతలు = నమస్కారములు, | 

క. కన్నుంగవం గాటుక యిడి 

చ న్నిచ్చుచు నేడు వుడివి చక్కనిముద్దుం 
జిన్ని కుమారుని మారుని 

పెన్నుద్దిని ట త్తి న త్రి సపెంచిరి దాదుల్. ep 

టీక, _మారుని "పెన్ను ద్దికొ= మన్మథునికి సమాన మైనవానిని, బ త్తిక్షా=భ కీతో. 

గీ లాలి గట్టిరి గంధోపలాలితాఖ 

లాలిసుమసాం దచం దోపలాలిసౌధ 

లాలితస్థలి హరునియిల్లాలిం బొడ 

మేలిజవరాలిగములు రాభూలి కవ్రును. రోజ 

టీక, మేలి జవరాలి గములు= దక్కని యౌవన స్రీ సమూహములు. రాదూ 
లికికో=రాజపుత్తునికి, గంధో. . .స్థలిక---గంధ=వాస నచేతను - ఊపలాలిశ= శోభిత మై 

నట్టి - అఖిల = స్తమృస్థమెన - అళి=తు నెదలతోంగూడుకొన్న - సుమ= పుష్పముల 
Ca 



(సృ్కథమాశ్యోసము. ౧6 

చెత - సాంద్ర=దట్టమెన - చందో((ద్ర+- ఊ)పల= దంద్రకాంత మణులయొక్క - ఆళి= 
సమాహముతోంగగాడుకొన్న _ సౌధ= మేడయందు - లాలిత=వమనోజ్ఞమెన - సలిక= 

Gb 1౮ 

(పబేశమందు, లాలికౌ = ఉయ్యాలను, 

ఉ. ఫూ నెటీ మేని రాకొమరుం బొత్తులలోపల నుంచి గ్నట్లువి 

ల్కా-నివర పసాద మున. గట్లీనచక్క_నియన్న, నిద పొ 

నూ నను గన్నతం డి,” యని మక్కునం బొక్కలో జోల పొడి రిం 

పూనినజాళువాపసిండియుయ్యెల న వ్రలనాగ లూయచుకా. రోడ, 

టీక, __అయ్యెల నాగలు = ఆగ్ర్రీలు, ఫూ ెటీ మేని రాకొమరుకా = పుష్ప 
మువలె మృదువైన శరీరముగల రాదకొమారుని. పొత్తులలోపలకా = (పొత్తులు అనంగా 

బిడ్డలు ఇరుపార్ళ ్టముల( బొర్ల కుండ నిడివిగా చుట్టి పటు-చు వస్త్రములు) వానిలోను, 

గట్లు విల్కాని = మేరు ధని మైనళివునియొక్క., ఇంఫ్రు= అందమును, ఊనిన= పొంది 

నటి, జాళువా పసీండి = మేలిమి టంగారఫు, 

యో at 
౬ 
* పోల ల్వాడిరి యమృతేస్ర 

జాలుం జోకొట్టం జాలుసరసవుంజూప్రల్ 

దోలాయమానముగ ను 

య్యాలో జంపాల” యనుచు నాలోలాత్సుల్ న రల. 

టీక... _లోేలాత్ర లభ లోల= నంచలములయిన - అవుల్ = కన్నులుగలవార 

యిన శ్రీలు? అమృతపు జూలుక్ = అవమృతముమయొక్క.. (పవాసామును, బోకాట్రకా ద 

ఓచార్పుటకు. చాలు = తీగినటి, డోలాయమానము కాకొ = ముందువెనుక లకు చలిం 

చుచుండోంగా. 

సీ కను జెప్ప వేయక కనుంగొంచుం. దనలోన 
నుంగుంగ యని సారె నుగ్గడింప, 

= నో ఊఉ భూ న్ ఎలో నెలనవ్వు పాలబుగ్టల మై దువాళింవ 

నతి ని యని తొంగి దూడుదుందడ 
మరి రీ 

విద్దెము చేయుచు వింత "లే శెవ్యరు 

చప్పటు ల్పృణిచిన సరగ నరుగ, 

జిలిబిలిముగ్గుమా టలతోడ దాది వే 

లంది మెల్లి నె తిప్పుటడుగు లిడంగం 

3 



౧౮ సారంగధర చ Ww 

గీ, గనుమొరంగి చెలుల్ వముజుంగున నడంగి 

తొంగి చూచి దూబూచి యన్నం౧ గికాకి 

క న్నగం గుమారుం గ గిట గాంపించ 

యలరుబదురు వడ దలిదం 3) లనుదినంబు, కా, 

టీక.._.సాలక్షా = మాటిమాటికి. డ్నాడంపకా = మాటులాడినా ౦ సం గను, 

ఎలనవ్వు = -చిజునవ్వు, పాలబ్యుల్ననెక = పాలవంటి చక్కి 

వ్యాపింప6 గా, (నేలు అంది = (వేలిని ప పట్టుకొని ఇలుళ్ = స్ట, షష పులు 

క నంబడొకి డాలి. 

చ, కరముల్ సాంచి తమికొ “ద్క, యింది, యని రాగ బెప్పంగాల టిం గా 

మరమోముందలి కావికేక తులకింపక్ జేరి ఏంచాధగం- 

బకు. జారక౯ా రసవంత ను మెజయంగా స కంటు న్ నిస, క” 

సరె! సారంగధరుం3స య. గురియుం బో త్వ UG యువ" ఎః సధ 

టీక... తేమికొ = మోహాముచేత. కరము” = చేతులు. నజ దొ ౧ బబ = 

పీలువంగా, తామర మోమందలి = తౌనురప్రున్షువంటి ముఖమునంపిస్ప్య. ౧" గక hy 

చిన్న వాండ్రకు నొసటం గట్టు భూూపణవి పము నులకింసజా = నన. Me Rou 

ధరంబు-- బింబ = దొంచపడువంటి - అధరంబు = సిద, అనన అట్లా = కింత 

అగునట్లు గా, అంకొంబుసెకా = ఒడిలోన పాపుల = శపంబా సు, 

నీ ఇ ఇనకి రస్పర్శనంబున నింప్రుం గాంచి 

చిన్ని సారంగ దరు ఖాను ఖుకెర లే 

నినక రస్పర్శ సంబున సింప్రుం గాంచి 

చిన్ని సారంగ ధరుంయప భాసిల్ల నంత, లు 

టీక,--ఇన, ,.బునకొ--ఇస = సూర్యుని ఒకర జనన అమలును, ఎ వన బలం 

బునకా = తాంపటచేళ, ఇంసపుక కాంచి= (ప్రతిని పంగ i Ir OMe = 

చంద్రుండు, భాసిల్లు కరణికా = సంపొందు నటువాం న్నే ఇను రొజున రర. నింక అ 

కర స్పర్శనంబున౯ా = పూ స్ట స్పర్శచేత. .. 

ఆ సానంగధరుని విద్యా ఖ్యానాదిసి 1 ము మ 
శ 

గీ ఇసు తల్లినండు లెంతయు గాశాన 
నేటం పంచునొనిః బూటు. బెంచి 

ల్ 



_మథధమూ వ్యాసము, ౧౯” 

సరవ వరసీహోలిం ౧ లోకనయనాది 

సత్ర యాచయంబు సలికి రంత. 7.9 

టీక ..-నగవిజా = వరుసగా. వొంగో, ,,యబు--నౌాల = దూ డాకన్మ - ఊప 
ళ్ Cl ఇష్ లో జ షై 

నయన = వడుగు - అది = హమొన్నలెన - నమ్మి 9) యా = నిత్యా గణక) - చేయంబు = a 

సమూాహామును. 
య 

॥ కిం యనా చ క వఇఠరాావం బె థిఫరు డై ౧ ఎం స్తై 0 న. ఇష యానన (పాదుర్భావం చి ఢిల్లి వా న్త్రంబు€ ul Ee 

చి, వురాణంబులు హృద్దతేంబులు గావించి, నీతులు వి సరంబుగాం 

దెలిసి ఇజహాయగోభాగోహాణంబు లభ్వ్యసించి, బపంబనిధాయుధ సా 
ల్ వాయి లో శ అస ఖో జ 

ధనల నాజి “జి, సకి బవిద్యాపాగీణుం డయ్యె నష్తూసు, రై, 

టీక ..._యాౌావన (పొదుం స్థవంబునక = వయస్సు ఫుట్టుటచేతను. చేజరిల్లీ= (ప్రకా 

(a (కోడీకరించి > 'సంగహీణంచి, హృద్దతంబులు =. మసూయాఢములు,. కానించి 

ఏనుగులను గొజ్జములను ఎక్క H బిసీ గం; సహాయా(య-- ఆ)గోహణంబులు అభ్యసించి 

టలను శేర్చుకోొని ని పతీ బేటీ - ననుస్గండే, నకల ఇద్యా సొరీణుండు = సర్వ కతు 

ములను సంపూర్ణ ముగా తెలిసినవాంయన 

క, సారంగధరుంయ మించె౯ా 

రత బహు వేదశాస్ర్ర) దీ్శూగును నె 

సాను సనపవ్ని మి పమ 

భూరి క్షశావిభవసారవుంగ ను లెంచ౯. As: 

టీక, అవ. . .౫వులు... అవక వంకర ౧"నటి - బిక్రమ = పర్మాక్రిమముగ'ల- 

భూరి కొ విళవసాగ పుంగవులు = నకల పిద్యా క నార గ్రోన్థులు, ఎస్నకా = 

నాతీంపంగా సారకుకె = పలుమాట్సు గరతకొ == న బహు, నె 

బహు = అసవములెన - న = వేదములమొక్క్యయం శాస్త్ర = వ్యాక గాది 

శాత్రుముల దుష్ట యు - ద్ = నియతులయందు _ గమ్మవె = అ kn సాగంగ 

నమ ణు నమించగజెం 

న (గుప్మాగ్షముల గంటి శోభి దెవివిమి 

నాతనిచూాడ్కి- 'యేు మనల వచ్చు, 

సాధుకుంజరపం కి సంగటి విలసిణు 

నాతనినడకె ణు మనంగ వసూ 

* 



౨0 సారంగధర చరిత్రము 

శాశూయణీనాసుం దగిలి లోంగాొనం జూలు 

నాతని తేజ మే మన౫ వచ్చు, 

సించువిల్కా_ని జయించు నాతనినిర 

లాకారమహివము యే మనల వచ్చు, 

గీ వనుధం బుశ్చైడుపెరింగకువారిలోనం 

గని విని యెటుంగ ముతటిఘునుని నార! 

యోని జోడును సరి సాటి యెందు తే ద 

తం డమర్త్యుండు గాక మర్ఫుండో తలంప |! AA, 

టీక, శ్రుతీ మాగ్గములక=కగ్గ రంధ్రములను( వేద మాగ్రములను). తెలివి మైకా= 
ధావళ్యముతో (క్ఞానముతో), చూడ్కి_ = చూపు (ఆలోచన), దామౌయణీనాధుకా= 
నందుని (శివుని). వ్రాలి = శాంతి లో గొనకా = తక్కువ చేయుటకు. తేజము = 
కాంతి (పరాక్రమము). సాను కోంజర పంక్తి = గోరమైన గజ నమాహముయొక్క_ 
((గేస్థులైన చెద్దల సమాహముయొక్చొ_), సంగలీక= సాంగత్యము చేతను. నడక = గమ 

నము (చర్య), ఇరకువత రకా మన నృథుని (ఒప్పునట్టి ధనుద్ధరుని), నిర లొ (ల+-ఆ) | 
కారమహిమ = నిద్దోషముయిన రూప మాహాక క సము (నిర్గోసనుయిస శరీర (ప్రభావము). 
అమ ర్హ్యుండు = జేన్టండు. మర్ష్య్యుండె = మనుమ్యు( డా, 

క, మాడెతు మాట యెవ్వరి 

నాడడు, సత్యంబు ఏడ నాడండు, ఖలులం 

గూడ(డు, పరకామినులం 

జూడండు, సారంగధకుండు నుతమా తుం జే, గ, 

టీక, ---మా డెక్తువమూట = అధికమెనమాటను, ఖలులక్షా = దుష్టులను, పరకామి 
నులక జా ఇతరుల స్త్రీలను. సుకెమాతు9ందే = సామాన్య మైనపుతు) డా, 

క. చిరా! యని జను లెన్నంగయ 

గూరిమితోం దం డిమాట గురువాక్యముగా, 

గోరంతయు జవ దాటక, 

యా రాజకుమారచం। దుః డలరయ నంతక, ౫2, 
టీక. కూరిమితోజా=అనుర క్రి తో, 

౯ 



(పృఢమా శ్యాసము, ౨౧ 

వమ, వనజాతాహితవంశ వారినిధిఫాస్వత్కా- స్తుభం బెనరా 

జన రేందుండు నఫీనయావనవిలాస ్ రీజగన్తోహనాం 

గుని సారంగధరు౯ విశేషుసణయు కు యావరాజ్యాభిపి. 

కుని. గావించి నిజాన్వ్యయంబుస వు చూకోకా ప్రవంకంబునక, ౫౮ 

టీక,.వనజా, . .బు---వనజాతఅహీత వంశ=కమల వైరి(మైనచందుని;యొక్కం 
వంశమను - వారినిధి = 'సమ్ముద్రమందు - భాస్వత్ =| ప్రకాశించుచున్న - కౌస్తుభంబు= 

కౌస్తుభ మనుపేరు గలరత్స ము, నవీన. . ,గునిక----నవీన=నూతనమైన - యావనవిలా 

స్రీ = వయోవివ్మిభ్రమసంపదచేతను _ జగత్ మోహనఅంగునికా = లోకమును 

మోహింపంజేయు శరీరముకలిగినవానిని, నిజా, ..ము--నిజజతీన దైన - అన్వయంబు= 
వంశమునకు - సమము==సమానము, కోకా ప్ప. కోక = చకవాకములయొక్క_ 

డా (ప్రియునియొక్క_ (అనయా సూర్యునియొక్క), రాంగలపద్యము నన్వయము, 

క, పేరుగలఘూర్హ రాధివు 
గానాబుంగొమా రెం బెండి గావించెం దగ౯ 

సారంగధరునకు౯ మన 

సారంగను మంజువాణి యను నలి వేణి౯, AF, 

టీక. అలివేణీకా = తు మైదలవంటి జడగలదానిని, 

క, తాగావళీ యంట నఖము, లు 

రోరుహాములు శెండు మంజరులె యంట, నేతా 

“కారంబులు ధవళము లట; 

యారమణికా మంజువాణి యనం జెల్ల దవొళో? ౬౦, 

- టీక. నఖములం = గోళ్లు, తా రాఆవళి యంట= నత త్ర పం క్తియంట్క ఉరో 

రువాములు = కుచములు శెండు మంజరులె అంట = శెండు వూంగుత్తులే యంట, 

“చ ,బులు-- "సేత = కన్ను లయొక్క_. - ఆకారంబులు = 'స్వరూపంబుల్కు ధవళము 

లంట * తెల్లని వంట ఆరమణిని= ఆసారంగధరుని భార్యను మంజావాణి యనం జెల్లదొకో= 

మంజావాణి యని చెప్పం దగదా,._. తౌరావళ్ళి మంజు ధవళమ్సు అను నవి కావ్యర 

చనా విశేషములు అవి గలకావ్యమును మ'సోజ్ఞ్వమైన చాక్కు. గల దని చెప్పందగు 

' నని చమత్కారము. ‘ 

గీ, సకలవై భ వములతోం బాసంగ నులు 



౨౨ సారంగధర చరి తము, 

చాజరాజవిఫోంంస గొ రాబుంగోడుకుం 

బకిణయ మొనర్చి యానందభరితుం డగుచు 

నుం డెం గొన్నిదినము లంత నొక్క_నాండు, ౬౧. ' 

టీక. పరిణయము = వివావాము, ఒనర్హి = చేసీ, ఆనంద ఛరితుండు = సంతో 

పముతో నిండిసవాండు, విజృంభించి = సామర్థ్యమును (ప్రకాశింప జేసీ, 

త రాజాను వేటకాం డూ దర్శించుట, ఫో 

కీ నిలుచుండి చంకం చేతులు వెట్టుక కిరీట 

ములు గలరాజులు కొలువు సేయ, 

-వేటాజు తునియలు వేయు మే లై నవ 

Sx ఆలి జీర్ణు వచ్చి సలాము చెసి నిలువ, 

గరణాగతా రాతిధరణిరమణు లయ్య 

జియ్యలు వెట్టుచు సేవ సలుప, ట 
సాటికిం బోటికి సరససంగీతసా 

హా త్యాదివద్యలు నృత్య మాడ, 

గీ, మనవిసనన్రల శేతెంచి మన్నె వారు 

వెళ యువు జ నుకో యని మేడుచుండ, 

నమహీపాలుం డవుడు సింహాసనస్థు( 

డగుచు నొడ్డోలగం బున్న యవసరమున, | జ, 
టికు... వేటాజు తునియలు చేయు = (వేటునకు ఆెౌేసి తునుకలు అగునట్లు 

గా (శాతు జీను గుజ్తము ఒక్క చేటున శండేసీ తుండెము అగునట్టుగా అని భావ 
ము), వజీర్లు= సేనానాయకోలు. అరాతి భరణీరమణులు=శ తు రాజులు, అయ్య జియ్యాలు 
వెట్టుచుక_అయ్యా జియ్యా అని మొజ యిడుచు, సాటికిక= సామ్యమునకును, పోటి 

sa స్పర్ధ చేతను, మన్నె వారు=జమి కొదార్గు. మనవిసనవులకుక్షా = విన్న పములకును, 
పరిచయమునకును. ఏ'తెంచి = వచ్చి. ఒడ్డోలగంబు ఉన్న అవసరమునక్షా = గొప్పకొలువు 
తీరి యున్న సమయమందు. 

మ, ప్రలితోల్యా- సాల నంట దోవినపీడెంబు ల్నూ లీపూందావళం 

బులు బల్పీంగపుంజుంచుదండకడియంబుల్ చెంపలకా చెక్కువీం 



కలు కెం జేగుబుబొటు ' జుంజుజుసిగల్ శారంపుమెపూంతలు౯ 
౧౧ నూ 

ప్ లే నె నర వ శి లేసు చుక్. బలుదూ ప్ర ల్వెడవిండ్లును నైలు వొనర్చ్ప౯ నచ్చి ౩ల్మొట్బు 

టీక. కాసెలకొ=దట్లీలయందు, పిడెంబుల్ =చిన్న బాణములు, నూలి పూం దా 

వళంబులు= నూలు బంతుల హారములు, చుంచు=జూలు, చెక్కు రీ (కలు= చెరివిన "నెమలి 

యిీ.3లును; "కెంపు =ఎజ్టిని, జూంజాజి =విరియంబోసికొన్న. గౌరంపు మై పూంతలుకో = 

చేసామందు తెల్లని ఫపూంతలును, బలు తూవుల్ =నొప్ప వాణములును, వెడ = గొప్ప, 

క, జల్లులు పునుగుజవాదుల 
౧౧ 

వీలులు కుందేటి లేటివీల్ల లు మొద లొ 
C౧ 

నెల సువనువ్రులను శో 
య జాలి 

భీల్లం గానుక లొసంగి భిల్ల జనంబుల్ . 

టీక,.__ఖిల్లజనంబుల్ = చెంచువాండు? జల్లులు = 'సవరములు, 

శా, నామా, వింజపుంగెండకాజడవి పజ్జ౯ గూడెముల్ గట్టి మో 

చేమంచే సత మిచ్చం గోరి బలుబె సి౯ బాగెమున్ గలి యా 
ఎ ౧ ౧ 

బూమికొ వేటలం దోంటలం దిరిగి మోవున్నేన మూ కచ్చికం 

"బేను౯ా లేక నుఖాన నుండుదుము నీవే దిక్కుగా నెమ్మదిక, ౬౫. 

టీక, సామి==రాజా, వింజపుంగొండ__-వింధ్యపర్వతముయొ క్క - కాజుడవి 

ప్జకా= నల్లవై నవననుసమి పమందు. గూడేముల్ = పళ్లైలను. నేమంబే = క్నేమమే. 

సతము = సదా, ఇచ్చక = మదిలో, బలు బై సీ ఛార్చాముక = మిక్కిలి పర్మ్శాక్రమ 

మును సంపత్తును, తోంటలకా వనములం౦ందు, ప్రున్నెన = పుణ్యము చేతే, 

డె, అయ్య, పరాకు మాని తెలియ౯ విను, లచ్చన దేన్రంగుకా సిరా 
షై 

నుయ్యయు సీతమమృకాజ కై తొలుతకా గనుపట్టుముచ్చుబల్ 
లీ ర లు 

దయ్య వుమూంకC జెండినఫొలానకు మొన్నను వెటలాబుకో. 

[a (౮ 

క్ష 

జయ్యనం బోయి యాయడవిచాయలం గంటిమి వాల్మెకంబులక డడ, 

టీక.__ పరాకు = విస్ఫృలి. కనుపట్టు = అగపడినట్టి, ముచ్చుబల్ దయ్యపు 
మూంకకొ = మాయావులెన రాకుసుల సమాహామును, చెండన='సంహారించినట్లి, చయ్య 

నకో = సగము గా, వాల్మెకంబులక = గొప్పమృగముఃలను, 

క, అందల మందల లే కివు 

డందలవముంద లయి యున్న వయ్య ముకంబుల్ 
న్ని 



౨ర సారంగధర చరిత్రము, 

చెందావుర కొలనివల౯ 

దెంచేపల వేమి సెప్ప దేవుం డెజుంగు౯. క్ష 
టీక, అందల నుందల=మిలి మేర, అందుకొ= ఆవింజప్రుంగాండయడవియందు. 

అల మందలు= అలలయొక్క.. సమూహములు, చెం దామర కొలనివ లెక = ఎజని దామరల 

చెజువువలెనే, మెకంబుల్ = మృగములు, తెందేపలు = మిక్కు.టయులు, 

సీ (కోల్పులు లంపిల్లీ గొటగొటమని రొవ్పీ 

బలుసింగముల నెనం బటం జూచుం 
యా లు 

గండ కొవ్వునం గన్ను గానక పందులు 

విరుదేనుళసల వైన నొరయం జూచు 

గాజున్సుల్ దిని యాము కవిసి మకొబోతులు 

కారుపోతుల నైనం గదవుం జూచు, 

బోతరించిసివంగు లీతలాతల చేచి 

గబ్బి యెబ్లులనై న గిబ్బంజూాచు, 

గీ.. సామి, వానిచలంబు మచ్చరము బలిమి 
యెక్క. జేవంక నే వుని యెంచ వచ్చు, 

నొకటి నెక్క-టి సడ్డసేయక మెలంగు, 
నాపొలంబున. దరతర్నబె 'మెకములు, క్ 

టీక, ....కోలొవులుల=పెద్దపులులు, మంపీల్లి = న్నిద్రమబ్బునొన్సి గాటగొటనుని= 
గొటగాటయనుధ్య్వనితో. బికుదేనుంగులకా = మదపుకేనుంగులను, ఓగయకొ = కల 
హించుటకు, కాజుపుల్ =దట్ట మైనపచ్చికను. ఆము కవిసీ = మదించి. నుకొబోతంలు= 
మృగదిశేషములు, కారుపోతులకా = మదించిన దున్న లను. గదమకా = చంపుట, 
గబ్బియెలుంగులక = మదించిన'భ ల్లూకములను, గిబ్బక = చంప్రటకో, సడ్తసేయక = 

G5 
లతమ్య పెట్టక, తరతరం-బె = పరంపర గా, 

గీ. జంకదాంటులు మంచి లేజీలవిల్ల 

లనంగ6 దగి యుప్పరము దాంటునప్పు డడ 
Gs 

మైనం బడ దాయు నెలలేడి వైన దాటు 

జజుతీవులి నైన నే మని చెప్ప వచ్చు! wri 



వ్రైశమాశ్యాసము, ౨A 

ట్రీక. జింక దాంటులు = లేళ్లమందలు. చేజీల = మేలుగుజ్ణ్లములయొక , ఉప్ప 

రముక్ = ఆకాశమున, నెల = 'వం(దునిలోని, 

గీ వనుంగువముదంబునజుద గా జనుపపాలు 

పందినేవెలువలు చిక్క బాజు-చెవు 
గిం : య్. 

దజణులో దలమండువేసవిః ; దబుమం గలుగ. 

జూల్ ; మెకా లందు దొప్పున జాజి పడును, oe 

టీక... ఏనుగు మదంపు వజద = ఏను(గులయొక్కొ_ మదజల (పవాహామును, కాటు 

నుపపాలు= అడవిరఘెనుములయొక్కొ_ పౌలును పండి నే వెల్లువలు=వరాసాపు "నేతి (పనా 

హములున్కు చిక్క. బాటు చెమ్మ = చిక్కు బడిని కడ్కి తటుంగదు = తగ్గదు... + 

వేసవికా = వేసనికాలముంద్కు తజుమం గలుగ జాల్ = తబుముటకు యత్నించిన 

చాలును మెకాలు = మృగములు అందుకా = ఆ చెమ్షలో, 

ఉ. ఉల్లములోన నే మనుచు నుందున్చే? యే నొకదబ్బు దబ్బెదక్,, 
౧౧ 

బల్లి దవ్రున్వ రాహములు భో దగజంబులమిా(ద నాదుకోం 

జెల్లుగ నెక్క- వానికొసవెండుక యొుక్క.టి ెమ్మి దీసిన౯ 

జిల్లున వెళు. బో చమురు చిమన గోవిని జిముకె వడి౯. ౭౧. 
0౧౧ ౧౧ ఆశీ లీ మా 

టీక...__ఊల్లములోనక = మనస్సులో. దబ్బు దబ్బెదకా = మాట చెప్పెదను, 
బన్గీిదప్రుకా వరాహములు = బలిషస్టములయిన పందులు, భద్రగజంబులమా (దక జ భద 

మను(కేస్టజాతియేనుంగుల్పపెని. ఆదుకోకొ = ఆనుకొనుటస, వాని = ఆ వరాసాముల 

యొక్క, 'రెమ్లి = ఒడిసి, 

సీ తాము శ క్రివాయంబు లై మంద మని నుమా 
ముగులు చొచ్చినయట్టు "లెగురు చుండు, 

దిక్కూూలనములు మోచి శెక్కొ-0ద మని నుమ 

యలదరు లాము గోరాడుచుండుం 

జబాతాళ మటు నొచ్చి (బదుకుద వుని నుమో 

తాము వేనుటు భూమి (దవ్వుచుండు, 

మింట జందురు. జేరి మే లౌద వుని నుమో 

తాము నుప్పరమును దాంటు చుండు, 



౨౬ సారంగధర చరిత్రను 

నీ వారులు గరులు గిరులు సారిణంబు లనయంబు 

తొలుత. బెద్ద తెబుంగునెళ వెటీంగి, 

ప క్ష స వ ఇ ఠి యటులు పోనసిళ్తు మంటవయ్య, తము జుట్టి 

పట్టి నేలతోడం గొట్ట కివుకు! ౭, 

టీక,-క క్రిహాయంబులు = శక్తికి (=పార్వతిక్సి వాహనములు, మందము = 

(బదుకదము, మొగలు = -మేఫఘుమును. దిక్ కూలములు=దిక్కుుల గట్రులను, దరుల్ = 

ఒడ్డులను. శ్రైైదము ౩ అగుదము, ఉప్పరమును = ఆకాశమును, పారులు = సీంహ 

ములు, కరులు = ఏనుగులు, కీరులు = పందులు సారిణయిలు = లేళ్లు, ఒళవు = 

ఉపాయము 
స్కీ నెదురుచే ల్క_బలుపు దీసి డినంబుం గాపాడు 

కవుతీలు మా శేకలములు సుమ్ము, 

కరిము తియప్రురేకం గనిపట్తుసంగాత 
= ల్ల 

కారడు మా కల్ల సింగములు సుమ్ము, 

జింక వేటలం గాచి జంకించి దొడ్డం దో 

ల్లొల్లలు మాకు (గోల్బులులు నుమ్లు, షొ 
వుట్టజు న్నంగళ్ల బెట్టించువాడుక 

ఫోనుటు మూ శిలునొడు సుమ్తు, 
౧౧ ౧ ౧ వాం 

గ. వాటిలో నినువుంత తాటోటు చేసి 

యటముటింపక యుండ (బే. యద్దిక ముగ 

గావః దిరుగాడునిశ్యాను లెస్రకు మాకు 

జాగిలంబులు నుమ్లు మాసామికాన. రద, 
డి 

క టక..మా సామి కాన = (ప్రియమైన మాయొక్క, (ప్రభువా, కమతీలు = వెరు 
పండించుకూలివాండ్రు, ఏకలనులు = అడవిపందులు, కరి ముతి త్రీయపు శేకకా = 
ఏనుగు ము _చ్రేయముల పం క్రిని, సం గాతకాండు = న్నేహితులు, జింక చేంటలకా= జింక 
లానెడిపొేళ ను. జంకించి = జడిపీంచి పుట్టజున్ను = పుట్రలేనె. వాటిలోకా= ఈ 
శష్ప్రపహానలో (వానిలో అనుటకు చాటిలోకా అని (గామ్యము. ఇసుమంత = కొంచెము 
తాట్లోటు కా సము, అటవుటింపక = అపహారింపక,, సెయదగ్దిక ముగ కా = ెకాన 

లిగా, ఏవకా = వ్యాజముచేత, విశ్వాసులు = నమ్మక మనవారు, 
f 

+ 



సృథ మాశ్యాసము, ౨౮ 

స్రీ ఒకసింగ మల్ల సత్తికి (గిందు సొచ్చుట 
వూఖాక కటు నిల్వ నోడి కాది? 

వాలుందొల్పంది పాతాళంబు6 దూజుట 

మాగణాక కటు నిల నోడి కాడె? 

హరిణం బొకటి రాజు శరణంబు. జొచ్చుట ట్ట న్ న న 

మాథాళ కటు నిల్వ నోడి కాదె? న oN ae జ వ్ 

వడి దచ్చియేనుంసల్ కడభూమిం జేరుట * కో! ఇఇ 

మాణాక కటు నిల నోడి కాదె? / స్ స్ ప్: { . 
స Mae: el GE 

? 

కొటి కోలాహలము చేసి కూల (గుమ్మి, 
లు శీ 

చెండి వకవీక లాడనూ యుండెనేని ; 

మించి పోయినసుద్దుల నెంచ చేల? ౭౪, 

టీక, _అల్ల సత్తికిక =ఆ పార్వతికి, (కందు సొచ్చుటల్=| కిందుగా చొరంబడుట 

(అనంగా వాహనముగా నుండుట). ఢాకకుకా= జ "ద్ధత్యమునకు. వాలు తొల్ సంది= 

గొప్పదైన యాది వరావాము, హరిణము=లేడి, రాదాకొ==చంద్రుని (అని ననియు), 

దచ్చి యేనుంగుల్ = అస్ట్ర గజనులు, కడభూమికిక =డిగంతములకు. కను= ఆలోచన, 

క్రోలాహలము = అల్లరి, చెండి = చంపి, వెకవీక లాడమా=కకవికలు చెయమా, సుద్దు 

లకొ = మూటలను, 

చ, అన విని మందహాస మొలయం దవుతోడ విభుండు “పొండుు మో 

“వనుక నె వత్తు, నన్ని యును "వేటకు నాయితే పెట్టం డిప్పుడే, ” 

యని యచిరత్న రత్నఖచి తాభరణాంబర పంక్తు లిచ్చి పం 

చినం గొని చెంచుజేం (డవుడు సింగండు బూరండు నై ముదంబునక౯, 

(హేమతో, ఆయికే పెట్టుండు = సీద్దపజుఫుండు. అచిర, + .౦బులు అచిరత్న = (క్రొ త్త 

నైన - రత్న ఖచిత = రత్నములతో చెక్కబడిన - ఆభరణ = సొమ్ములయొక్కయు- 

అంబర = వ్య స్త్రములయొక యు _ పంక్తులకొ = వరుసలను, సింగ(గుకొ = శీంటాము 
ఇ 

వంటివాడును. బూరండుకా = పూరించినవాండును, ముద౦బునక = సంతోపముతోో, 
శ 

స 



రం సారంగధర చరిత్రము, 

క్క, కెవడి మెకముల (గుమెడి 
0. ళీ 
కెవడి మా యావ చేవ కనం బోయెొదుగా 

దేవర, మాదేవరవ ఆ 

వేవేగమె సామి వేంట విచ్చేయవయా, ౭౬, 
టీక.కై వడికా= చేతీకొలంది. కై వడికా = రీతిని, ఆవ = జానమును, చేవ= 

బలమును. దేవర = సామా. మాబేవరవలెక్షా = లక్ష్ ఛ ర్హయెనవిష్ణువువలెే, "నే వేగము = 

అతిశీఘ్రము గానే. నిచ్చేయవయా = రావయ్యా, 

క్క చన్వి రంత వటం బోవం 

జన మో రాయి తేపడి వెసకా రం డనుచు౯ా 

జననరుల౯ జననరులకా 

మన సరల౯ దొరల ననివీ ముహిపతి డానుకా. ec. 

టీక,__నుహీపలి = రాజు, చనజా=తేగునట్లు-గా. అయి త్రేపడి = (ప్రయత్న పడి, 
వెసకా = శీఘ్రముగా, రండు = రండి, చనవరులకా = స్నేహితులను, జనవరులకొ = 

రాజులను, మనసు అలరకొ=మనస్సు సంతో షింపంగా, దొరలను = (ప్రభువులను, 

తే, అంతివుర మేంగి, మజ్జనం బాడి, వేయటం 

బోవుతబీ పగపదనుగ భోజనంబు 

సేసి యాఖెటవిహరణోచితము గాల 

జెపి న తరువుగ. రి౮ 
స, 

అకా 

త్ర త్తఅంబు న 

టీక. -అంతిపురము_ ఏంగి=అంతఃపురములోనికి పోయి. మజ్జనంబుజ స్పా నము, 

కటీకా = సమయమందు. అఖీట == వేంటయొక్క. - వివారణ = (క్రీడకు, ఉచితేము= 
యోగ్యము, చిత్తరువుగకా = అళ్చర్యముగా, కె సేసి = అలంకారము చేసికొని, 

సీ ఒంటిముగెములతో నొంటి కెంపులకాంతి 
చెక్కు-లజ వ్యాది. జికిలి సేయ, 

హురునుంజిను తస్యెల యొరగుపొగమెజుంగు 

నొసనీబ త్తిరిభాట్టు మును వేయ, 

జాతిసంవుయడాళివాసచక్య పభ ల్ 
fs జస అల క స్తూరి నెటిపూంత( గు స్తరింప, 



పృథమాశ్యాసము, 9౯ 

సాగనుసూర గ్రపటంవును రెవాలుమైత ళు 

హాొంబటుదటిప నోలగింపం, 
లు బం 

గీ, చేతివజంపుంబిడితోడిచిక్కటారి 

బాయ వలెవాటుదుప్పటిసంకు దోంప, 

రాచిలుక కేజి నెశాచురా తనంగం 

జక్క్య_(దన ముప్పతిల్లంగ జనవిభుండు. డిగా 

టీక. చెక్కు. లజ = చెక్కి యందు, చికిలి సేయకా = మెబులక్కి.ంపంగాం 

హురుమంజి = (శేస్టమెన, బిత్తరి = అందమెన బొట్టుకా = తిలకమును, ముసుంగు 

చేయజాొ=కప్పి పోషీంపంగా. జాతి...ఛల్---జాతి నీలపు. దాళి= మేలైన నీలమణుల 

పతకముయొక్క  - చాక చక్య(ప్రభల్ = చక వక కాంతులు, కు_సరింపకో = బుజ్జి 

గింపంగా. నూ, ,ళ్కు--సూర్యపటంఫపు = మొకమల్ పట్టుయొక్క_ - సులెవాలు = 

కత్తియొక్క - మై తళ్కు_ = దేహ కాంతి. హొం బట్టు దట్టి చెక్ = బంగారు 

వన్న్నె పట్టు కాసె మీదను. ఓలగింపకొ = కొలువు తీరి యుండగా - (పకాళంపంగా 

అనుట, చిక్కు_టారి = చిన్న బాకుయుక్క_, బాయకొ=కాంతిచేత. సంకు దోంప = 

సంబేహూాము కలుగంగా. రా చిలుక తేజిని = ఊ త్రమమయిన చిలుక గుజ్జమును (మన్య 

ఢ్ఏండు చిలుక గుజ్జము నెక్కు_రాతు). 

గీ నగరు వెలువడి వేంటసన్నా హమునకు 

హితులు మన్ని లు దుర్లాధిపతులు దొరలు 

వే త్రహన్తులు కెతులు ఏరభటులు 

బలసీ యికువంకలను జేరి కొలిచి రాణ, ౮౦, 

టీక. _హీతులు = మిత్తు9లును, మన్నీ లు=మ న్నె ఫురాజులుు దుర్గ అధిపతులు= 

దుర్గము "నేలురాజుల్కు దొరలు = బంధురాజులున్కు చేశ్రహస్తులు=బె త్హములుచేతం గల 

వారును బలసీ = పరివేష్టించి. ఇరు పక్కియలక్ = ఉభయ పార్ళ ఏములయందు. 

సీ మురు వై నచక్క-నిముగముట్టు సవరించి, 
నవరత్న మయఖలీనం బొనర్చి, 

పచ్చసూర్యపటంవుయిల్లంబు భుటియించి, 

విరుదుందలాడంబు నిరవుకొలివీ, 

ఛీకిలివొకాటంపుం బికిని కుచ్చు లమర్చి, 
ఇ 



30 సారంగధర చరిత్రము, 

పరంజిపక్కె ర యలవరించి, 

సమకట్లుజల్లులు సమకూర్చి, యిరువంక 
6 ౧౧ 

గొరకసింగిణిపాదుల్ గూర్చి కట్ట 

ష్ ౧ క్ట జగన సదరొం గ, పంచకము అమ్ము ఏరివి యె పరిథపవిల్హ, 

మోడి నీర చుతుటయుం గల్ల ముయిలులోని 

జలము తేనోనుపాదరసంబువంటి 

యు _తృమాశ్యంబు సాహిణి యొకండు నిలుప. ౮౧. 

టీక,.___మురువు = సుందరము, మొగముట్టు = మొగప ప్టైడను, ఖలీనంబు = కె శ్ర 

మున్సు పచ్చ సూర్య పటంప్రుం బల్లంబుక = పచ్చని "మొక మల్చట్టు జీనున్కు బిరుదు తలా 

డంబుకొ=విరు దైనతేలగడన్కు ఇరవు కొల్సి = 'సమకొల్చీ, చికి, ,.చ్చులు--చికిలి = 

మెటు(గు పెట్టిన - ఛొకాటంపు = వొక్క మెనట్లి న పికిలికచ్చులు=పీకి లిపిట్టయొక్క 

పీింధములచేత కట్టినకుచ్చులను, అపరంజి పక్కెర = బంగారు కవచమును, అలవరి౦-చి= 

తొడిగి 'సమకట్టు జల్లులు = కవచప్రు జాలరులను, నొరక = చాణములయొక్క_ - 

సింగిణి = విండ్ధయొక్క_ - పొదుల్ _ కట్రలును పంనకము=గుం డెలున్కు పరిఢవిల్లక = 
(0౧ వ 

(ప్రకాళింపంగ్భా మోడికొ = శృంగారము గా) -వెంయిలులోని= మేఘములోన్సి సాహీణి = 

గుజ్జపువాండు, 

జ్ జానా ణ్ బుల్ల లో ఆ. ఉక్క_ళ మైనమంచివును వొప్పెడునాహయరత్న మెక్కినకా 

గక్క_స మేమి లేక రవగాలును జోడన యడ్డ వేజెము 

ల్లుక్కు-దువాళి జంగనడలుం గనిపించుచుం బోయిపోయి రా 

జక్క_డ వన్నె సోశ నటు హా యనిన౯ గదఠె౯ా జరీలున౯. ౮౨, 

టీక... ఉక్క_శము=ఉన్నతేమ్సు మనువు = జాతి. అహాయరళ్న ము=|శేస్థ మైన 
యాగుజ్జమున్వు వాగలోకా = క శ్లీమును తేగిలించుటలోో కక్క_సము = కార్క-_శ్యము, 

రవగాలును = శెండుశెండుకాళ్లరెగురుటయు జోడన = చాకళించి దూంపట్స అడ్డ 

వేడెముల్ =పామునడకవంటి నడకలును, డుక్కు_ దువాళి = మజు6ంగుపడినట్రిదవుడును, 

జంగనడలుకా = దాంటునడకలున్ను వన్ని = అంకవన్ని, సోకక౯ా = తగులగా, 

జరీలునకొ = శ్రీ భుముగా, 

గీ ఎనయం జెవిం బోడిగించి తోలినహయంబు 
దనదువకుంబు నేలు చాశినటుల 

a 



ప్రథమాశ్వాసము, 

నొరళతో గాళ్లు నెల్లెడునో యనంగ. 

గంచుమించుగ ధరణి (గక్క-దలం గదల, ( 
క.ఎనయకా = ఒప్పునట్టు గా, వతుంబు = ట్ొమ్మ. క ౦చుమించు౫ 

గపడక పోవునట్లు గా. ధరణి = భూమి, (గొక్కు_దలకా = చలించునట్లు గా, 

అసమతురగసమారూథుం డై నవిభుండు 
వ. దిక్కులు గగనతలముం 

"ప్పె6 గంధూళి సాంధ్య రాగంబు మించి, 

గదిసె జీశట్లు, చకంబు లొదిగె నంత, 

స. *.భుండు-అసమ = సమానములేనట్టి - తురగ = గుజ్జము నహ 
సమామూఢుండు = ఎక్కినవాండ్పు విభుండు = రాజ్యా గగనతేలముకొ == ఆకాశము ను _ 

కెంధూళి == ఎజ్జసిదుమ్సు, సాంధ్య రాగంబుకొ= సాయంకాలసంబంధయమైన యొజు క్రూ 

కదిసెక = పొదివెను, చృక్రములు = జక్కువలు ఒదిగకొ = తలలను, 

క, వల లురులు బోనులు సీనం ! గులబండ్లును బొసగయగా జిగురుగండెలు 

గల జాగిలములం గొని యఫు!డలబలములతోడ మృగయు లరిగిరి నెం 

టీక, _- జిగురుగండెలు == బంక (పామిన దారములు, అల బలములకోడకా - 

సేనలతో, మృగయులు == 'వేంటకాండ్రు, 

క. భూభాగ నభోభాగ స | మాభోగ నిరోధి మేదురాశ్వ వజ డిం 

ఖాభీపణఫఘునననినదస | మా భలదిగంతబలసమన్వితుం డగుచు౯. చా 

టీక,ఛూ. .,కుండు--భూూభాగ = భూతలముయొక్కయు - నభోభా; 

అకాశముయొక్కయు - 'సమాభోగ = _వెశాల్యమును - నిరోధి = అక్రమించుచుస్ణా 

అశ్వ (వ్రజ = గొజ్జపుసమాహములయొక్క_ - రింఖా=గారిజల (ఘట్టన) యొక్క_-కీ ప 
భయంకరమైన - ఘన నినద=గొప్ప ధ్వనిచేత - సమాఖీల = మిగుల భయంకర ఇమా 

దిగంతే==దిక్కు_లతుదలుగల - బల = సేనతోడ _ సమన్వితుండు =కూడుకొన్న వా. 

---* దండకారణ్య మున వేట. *___ 

మ. చని యంతం గనియె౯ |బమెోోాదమున నాసర్గంకపోదారధీ 

కిని న 

త్యనఘా ఘాస్తోకయశోఘునుం జెదుట రుం డాభ )౦కషా శేషువు 

సృనిధానావ నిజ్మాగ గ ణ్యము విరాజద్ద ౦డ కార స; 

న్ని 



వె సారంగధర చరిత్రము 

టీక._-సర్యం కష = సకలమును ఒరయునట్టి - ఉడార=గొప్ప - ధ=బుద్ది క్రి 

ఖని = ఆకరయమెనవా:డున్సు కూలం కహ = గట్టను “జరయునట్లి - దానీతోయ = దాన 

జలముయొక్క_ - రుర = (పవాహమును-కృత్ = చేయునట్టి - కౌశల్య = నసర్చుచేత _ 

మేఘాయిత = మేఘుముగా నాచరించిన - అత్యనను = మిక్కి-లి పాపరహీత మైన, 

అస్తోక = అల్పముగానట్టి _ యశ = క్రీ ర్థిచేత - భునుండు=దట్టమయినవా(డు, రుంద్ర= 

గొప్పదిమెన - అభింకష = అకాశమునొరయుచున్న - అశేష = సమ_స్సమెన - 

ప్రప్ప = ఫుష్పములకు - నిధాన = నికేపమైనట్టి - అవనిజ అగ్రగణ్యముక- = వృష, 

(గోన్టములుగల దానిని, విరాజత్ = (ప్రకాశించుచున్న. ప్రమోదము నక = సంతోషముతో, 

మ కని సొ్తే హరి వుండరీక సపది (గ స్త |ప్రతిత్య క్ష దం 
తినికా యెణతేతుల్ నిరాకులసముద్య 9 త్తంబ్బులై వ ర్లిల౯ా 

ఘన నిస్పాణ మృదంగ కాహళ హుడుక్కా- భూరి భేరీ నిగం 

భన గంభీర విజృంభణ ధ్వని కదంబంబుల్ ననిం బొట్స్బినక్, ౮౮, 

టీక__కన్సి చాశ్తేకా = (ప్రవేశింపంగ్కా వారి, , .తతుల్..హరి = సీంచాముల 

చేతను - పుండరీక = ప్రులులచేతను - సపది = అప్పుడే - (గ_స్ట = పట్టుకొనంబడి - (ప్రతి 
త్యక్త = విడువంబడినట్రి - దంతినికాయ = ఏనుంగుసమాహాములును - ఏణ తతుల్ = 

లేళ్ల సమూవాములున్సు నిరా, . , తృంబులు.--ని రాకుల= వ్యాకులత లేనట్టుగా - 'స ముత్ = 

సంతోషముతో గూడుకొన్న - వృ_త్తంబులు=నడతకలవిి వృ వ_ర్తిలకొ=(ప్రవ్షింపంగా, 

ఘన, 4 ,బంబుల్ ఘున = గొప్పవైన - నిస్సాణ = నిస్సాణముయః క్క. యు-మృదంగ = 

మద్జెలయొక్క_యు - 'కాహళ=నఫీరయొక్క యు - హుడుక్కా_= ఉడుకయొక్క_యు- 
ఛరీ = నగారాయొక్కొ_యు - నిగుంభన = నిండినటువంటి - గంధీర = అగాధ మెన._ 

విజృంభణ = వ్యాపించుటగల - ధ్వని కదంబంబుల్ = (మోంతల సమాహములు, 

క, సెలవిండు లక్కు- వెట్టుచు, 

“సెల విండు నృపాలి యనుచు, జేరి కిరాతు 

ల్వల కేల (మొక్కి) “చూడుము 

వల కేల మెకాలం దోలవలె మే మునికి౯*? ౮౯. 

టీక.-కి రాతుల్ = బోయలు. సెలవిండులు = సెలసు బద్దలభనుస్సులను. నృ 
పాల = రొజా, సెలవు = ఆజ్ఞను, ఇండు = దయసేయుంగు, వలశేలకా = కుడిచేత, 
వలకుకా = జాలమునకు. 

గీ వ్లులులం జట్టలు చీరి, దుప్పులను లెళ్ల 

శేకలమ్ములం w= కూరాకు సే సెస్, 



పృథిమాశా సము, 3౨3 

యనుర6 జముకుల బక్లి వాలారు మివుడు 
౬ అలాల 

యే ఉట షల ఉల రై వ్ 

సామ్కి చూ3ఏమఘు సిబంట్లసత్తు ననుచు, గాం, 
C౧ 

టీక, వట్టలు చీరి = చంపీ. క కలయ్తులకా = పందులను, కొంెయు = న్యా 

చమరులకా = నవనపఫు పు మృగములను. పాలార్తుము = నొంచెదము. 

| ఆరభటుల్ విలసిల్ల ౫ | వెరభ॥ ఓంంట్ "గొడవ రపు: విభుక కుద టకా 

సెకిభముల మదవదనీ ! చెరిభముల సింహశ రభ శారూలములకా, 
6౦ యి ణి 

టీక.-_-ఆరభటుల్ = కోలావాలధ్వనులు, వీరభటుల్ = పర్మాకి మము xo 

బంట్లు. విభు కె ప్టిదుటకా = రాజు (మోల, నెరిధములక = దున్నపోతులను. మద ,, 

ములక్---నుద్గవత్ = మదముగల్లినట్టి - అనీవెః = అల్పముగానట్టి - ఇభ ములకౌడా 

ఏనుగులను సీం,..ములక్---సింహ = సీంగములను _ శరభ = ఎనిమిదికాళ్ల జంతు 

విశేప యులను - శాసూలములక = పులులను కెడపిరి = చంపిరి, 

వీ బధ రంటినటుల వెళ దగిలి పోసిక యీ 

సింగాశీ మనుటోచుం 'జెండ్నివె చుం, 

'తుయరీలగయుం బోలె వడిం దోలి కటిచి యా 

ఇష << Wha 
కసూరి దుప్ఫుల గానుపట్టుం, 

వ జం దొటించి గొర్లలోం దోఢలు సొచ్చిన 
టీగల్న లేఖ నటిటు సేయు, 
ద “ద "టట్ 

దగరువైఖరి దూజీ తెగువ నినురగాలి 

ప్ంట 'వెట్టనప ందిం బీంచ మడంచు, 

గీ సని యిటులు వేటు వేణు నాయకునియెదుట. 

గాటుబంటుందనంబులు 'వేటకాలఢు 

మెచ్చి ఫానముచు మెకములమి:ద నొలును 

లుడివీ జూగిలముల నుసికొలీవి రసు, నాం, 

టీక, చెండ్వెచుక్ = = చంపి వేయును, గావు పట్టు ఏకో = చంపును, తొటించి జ 

తడంబడి. గొర్గలోకా = గొొజ్జలలోేను, తగరువై ఖరిక=  పొన్టేలురీతిగా. పీ(టవెట్లిన = 

కార్వ్పు న్ప టువంటి, కీ. చము అణంచుజజగర్వము పోగొట్టును. ౩ కాటుబంటు(దనంబులు= 

కొటి కికు బంగీంలమెొ ర స. గణములను, (సింగాశ్చి కస్తూరి గబ్బి సురగాలి, ఇట్టి ఇడ దగా 

కుక్కల నానుషేయములు.) 



దిర సారంగధర చరిత్రము, 

చ, ఒడిసెలరాతిచందమున, నుర్వడి సింగిణికోల వాటుకై 

వడ్కి లగు శాశటం బజిచునై ఖరి, బిన్పున సాళువంబు దూ 

తెను క్రియ, దూట బాటే కిటిబ్బందము. జిందట సేసెం జెంచు ల| 

య్యెడరున * వావుశే! సుని, నరేశుని మెచ్చంగం చేసి తౌ!’ నన౯ానా్రి,, 

టీక, ---ఉఊర్వడిక == ఖ్రుము గా, సీంగిణీ కోలా కృృంగధను స్సుయొక ్క- బాణము, * 

లగుడు = ఒక తెగడేళ, పజదువైెఖరిక = పాటు తేంచులాగున, సాళువంబు = డేగ, 

బిస్స్ఫునక = బిస్పుమని, కిటిబ్బందముక == పందుల 'సమూసహామును, అమయ్యుడరునక నూ. 

ఆసమయమందు. శుని = ఓయాండుంగుక్కా నశేకునికా = రాజును 

చ. తికవుక గాగ జేసి నలుదిక్కుల నార్భటి చేయుసారమే 

యకముల “ెల్లీ కొట్టి నుఖు మామచు నొక్కవరాహ మేల జే 

వకలిమి నప్పు డాయెజబుకువాం| డదలింవుల కే సడ్డ స 

యక తనయిచ్చగా సరగున న్విడినడ్డమ దేభమో యనక, ౯౦౪, 

టీ5..__తికవుక = కలంత. ఆర్భటి = (యోంతే, సారమేయక ములక = కుక్క 

లను. సెల్లీ = సెలగి = ఖండించి, నుబుమాడుచుకా = -చంప్రుచు. చేవకలిమిక్ బలము 

కొలది సరగునకా = వేగముగా. మద ఇభము = ముదప్రు కేనుంగు, 

వ. ఇవ్విధంబున నేకలంప్రుగుంపుల శునకపరంపరలు చెండాడుచున్న యెడ, 

టీక. ఏకలంపు == అడవిపందులయొక్కొ_. పరంపరలు == గుంపులు, 

క, వడిం దెజిం దోలి రా జు | ర్వడి డొంశెనపోటుగా నురఃస్థలి నవు డా 

వీడికీటిగొరక౯ా వేయు |! విడి కిటి వి ప్రిగసి బిల్ల పప. బడియెక, 
టీక, కేజికా= గుజ్జమును, డెంకెన ప వంక రయలు6గుగలయిా' 

“పె ళోపొడిచినవిధము గా, ఊరఃస్థలికా = అొమ్మునందు. ఆ వీడికిటి గొరకకా= పిడికిట 
నున్న యా చాణముచేత, విడికిటి - ఆండుంబంది. బిట్టు = మిక్కిలి, 

చ బలుపిలు కాం డు మెచ్చ నరపాలకుం జేసినయాశుగం బన 

ర్లళ మద నాగ శేసరిని గాండి రసాస్థలి దూజయాజ నా 
ae దనరు దాలిచినవాయువు: [గోలుట మెట్టు భోగిరా 
టుల మని నాగణోకమునకుక౯ా బగ వీర్ప్చంగం శ న్నకెవడిక౯. ౯౭ 

- టీక, ఎంఎం రకుగంబు క బాణము - వాయు వని యంత రమ్ము అనక్లళ మద 

గాగ En = అడ్డులేని మదపు పం తోడి సింహమును “(అద్డుళేని నర్వముగల 



(పృథమాశ్యాసము. 3A 

నాగేంద్రుని అనియు, కాండి = దూసి తనపేరు తాలిచిన చాయువుక్ = ఆశుగ 

మనుతనయొక్కా పేరు పొందిన గాలిని భోగి రాట్ కులము == శ సుసర్పముల వంశము, 

(కోలుట = భత్నీంచుట, రసాస్థలికా = భూమిలో, 

Gi భూమివ రణ్యుం జేయుశరముల్ పులుల గతి మోవ నాటుటల్ 

సె వజీ వెళు నెత్తురులు భాసిల నౌ, నవి ప్రుండరీకముల్ 
a ౧౧ ౨-౨ 

తాము నిలీముఖంబులుం గదా, యటు గావున ర కృనీధువాః 

సోమము లాని కుత్తుకకుం దొట్టిన వెళ్లం (గాసెనో యన౯౮. 
జాల ==-ం 6 ౧౧ 

టీక, భూమివ రేణ్యుండం= రాజు, భరముల్ = వొణములు, గటి మోవక= 

పీడిలోనియీకలవజకు. ప్రండరీకముల్ = "ెద్దప్రులులు - తెల్ల దామర లని యర్థాం 

తరము, శిలీముఖంబులు = వాణములు - తుద లని యగ్లాంతేరము, ర క్రసీధు వో; 

స్లోమములు ఆని == ర క్రమనెడిె యాసవ రస సమూహములను (దావి _ ఎజ్జనెన గజి 

మదజల సమాూపహాములను పొనము చేసి యని యస్థాంతరము, కుతుకకుకా తొట్టినకా = 

గొంతునకు ఆనంగా. (కాసెసూ = (కక్క సో, 

క, సీపాలం బెట్టుకొను మవ ! నీపాల యనుగతిం జేర నెగసిన లేడి౯ 

'జేపటి పులిని జీణె ద | యాపరుం డె రాజమాళి కది యు క్షమె కా 
లు ర ar. 

టీక. అవనీపొల = రాజ్యా నీపాలం బెట్టుకొనుము=నీయొద్ద నుంచుకొనుము, 

చేపట్టి జ చేతబట్టుకొని, రాజమాలికికా = రాజు శ్షేష్టునికి (శివునికి అని యగ్గాంతేరము, 

శివుండు సారంగపాణియు శారూలచరాంబరు(డును గదా 

చ, సమదగజంబు సె కుజుకుసామజవె. రికి సూటి పెట్టునా 

గమకముం జూది భూపతిముఖంబున వ్యాధులమూణ నిల్వల 

కమితభయా వి నోరసిలెె నౌ నవ్ఫు నేనుణ పోన్రపీథి సిం 

హముమెడగంట యెవ్య రొరయంగల రానెలవంక బాణముక౯ా౧౦౦, 

టీక. సామజ వైరికికా = సీంపామునకు. నూటి=గుటి. గమకముక=ా[ ప్రయత్న 

మును. ముఖంబునక = ఎదుట, వ్యాధుల= వంటకాండయొక్క_. "నెలవంక = =అర్ధ్థచంద, 

ఏను. ,గంట=ఆ యర్థచం[ద్ర బాణము ఏనుంగు పాటీపోవుచున్న చోట గ 
లే గంటవలె తగుల్కొంను సట్లిది, 

చ. అల వెనయం గజారులహృదంతరముల్ నలి సజ్జా వేసె, సం . 

ధిలుతమి బుఠుసంఘముల తేజము ధూలిచె, బుండరీకమం 



= సారంగణర చరిత్తము, 

డలిం చెనటాన్చె, నిర్ణద టడంచె, నాభాూ ! కరవాతురీనతుల్ 

ఏలసిల రావా నె జగుణవి క మముం గొనియాడ నయ్యెడ౯ లర: 

టీక. అలవు = అభ్యాసము, ఎనయక = కలుగునట్లుగా గజా, , ,రముల్ __ 

గజ==ఏను(గుల - అకల=శ | తువులెమొక (అనయా సింహములమొక్క_) జ హృత్ = 

టొములయుక్క_-ఆంతరముల్ =లోే పలి స టేశములను(గుండెల ననుట నలి నజ్జా చేసెక= 

bg: 

ప నవేసెను, (అని ర"+జపరము); జూరుల = విటులయొక్క-_ (అనిదరయదపరము); స 

ుకొసందిలు = కహూడుకొ న్నటి - తమికా జా త్వరతో -బుకు సంఘముల == 

ఎలంంగు గోంప్రులయొక్కు_ - తేజముకొ = అహాంకారమున్కు తూలిచెకా = పోగా 

స్రైను,(అని క తమికా = రా(తీయంద్భూ బుకుసంభుముల = నకు త్రసము 

దాయములకుక్క, తేజముకా = కాంతిని, (అని చందపరము); పుండరీక మండలికా= 

“సెద్దప్రులులమయొక్క_ సమూసహామున్సు తెగటాశ్చెక= సంహరించెను (అని రాజపరము); 

పుండరీక మండలికా = ెల్లదామకల సమాపహమున్సు (అని చంద్రపరము; ఇగ్గదటు = 

(ఇజ్బులయదటు) జా లేళ్ళయొక్క_ గర్వమును, అడంచెకా= నశింపంజే"సెను; (అని రాజప 

రము; ఇగ =చీకట్టయొక్క_ (అ అని చంద్రపరము); అపహాగే= ఆశ్చర్యము, కరఇాతురీగతు 

ల్ ఏలసీలకా = సా స్తనమత్కా_ర్మపకారములు (పకాశింపంగా (అని రాజపరము; కరజ 

కిరణ (అని చం ద్రపగమ్బు; రాజు = చంద్రస్వరూపుండైన రాజనశేందు(డు, నైజ గుణ 

బిక్రమముల్ = తనయొక్క గుణప రాక మములనుు కొనియాడకా = నుతింపంగా, 

క వాలమ్ముల దం స్టైకర వాలమ్ముల నెతి వైచి వాలమ్ముల = 

జాలమ్ముల దగిలిగకిటి | జాలమ్గులు దూకు నిం|దజాల సక, 

టీక, వాలమ్మలక తోకలకోను, దంస్ట్రా క రవాలమృలజ = కోటల నెడు 

కత్తులత్ోను, "వే=శీఘ్రము గా, వాలమ్తులక == "వెద్దపులులను) ఎల్తివెచి = చిమి చేసీ, 

జాలమ్తులక=వలలయందు, తేగిలిన్క కిటి జాలమ్మలు= పంది గుంపులు, ఇం[ద్రజాలమ్లు అనం 

గకా = మాయ అనునట్లు గ్రా దూంకొుకా = పొటేపోమెను. 

క, ఆవల చఛచించుక వెడలిన 

నావలం బోసిశ చెంచు లప్ప డడ్డం బె 

యావల నుజబుమాడిన6 గని 

యావలను విభుం: మెచ్చి భార్ష ము నుందె౯్.. ౧౦౩౨, 

“ టీక అవలకొ= అవతలికి, ఆవలకా = బలములకో. నుజునూడినకా=చంపం గా, 

ఆవలను = ఆయుపాయమును, 
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ఉ. శ(సనునిఘోూటి ఘోటివలెం జంగసన దాటి పయిం జనంగం చా 

రస మయి యొక్క. కొక్క_య ంజిపరుం జిగుకొత్తు వాలువాల్ 

వెస గొని కిన్క_ం గొంకిం వైన బడి౯ బడి “లేటికుంటు మా 

నిసీపరు వంట గానయబుగడె నేం డనం గానం బడంగం జీలిచె౯, ౧౦౪. 

టీక,__శ్వసనునిఘోోటి = వాయువుయొక్క_ గుజ్జిము - అనంగా లేడి ఘాగటివ 
"లెక = గుజ్తమువ లె సే ఒక్క యపరంజి పరంజు ఇగురొత్తు వాలు వాళ్ = బంగారు 

పిడి (పకాశ నంచుచున్న వాండిమైన యొక కత్తిని వెసకా = శీఘ్రముగా కిన్క_క్ = 
కోపముతో, కొంకి = మోంకాలి యొముకన్సు బడికాబడికా = వంటనే శేటికంటు 

మానిసీ పరువు అంట= లేడి కుంటుట మానిసి పరువెళ్తుటకో సమానము అనుట. కానకా= 
అడవిలో, చీలిచెకా = సంహరింవెను, 

భటుం డొకంయ పందిపోటున 

బొట వేలికి సూటి వెట్టి పూని యదల్బక, 

గిటి దూణి ము? కమున బడ 

నటు చిమ్మిన తాము దా(కి యావల వె వెక్ట్ ౧0౫A, 

ర్చి 

టీక. ఛటుండు= సేవకుడు. పందిపోటునకా = బరిసీచేతను. చూలి= చ్ చొచ్చి, 

ము క్రై మొసక =మాంతికొ నచేత, 

క, బొజీయలకడ నెబీయలయెడ 

'సజి యలనడం బొంచి శునకసిరము (తుంచె౯ 

బజడియలుగా ముదియలుగా 

నురియలుగా యన శశముల నుడుముందురుల౯. ౧౦౬. 

చెంతేను, నెటీియలయెడకా = భూమియొక్క పగుళ్లద్యజను, నెటీ = (క్రమము అలవగకా= 

లభించునట్లు, శశములక” = ెవులపీల్లులను, ఉఊడుము- ఉందురులకా = గోధికలను 

_మూషకములను, పరియలుగాక = తునుకలుగా. నురియలుగాకొ = చి దుపలుగా 

ఊరి యలుగా యనకా= ఉరీ గోలయో యనునట్లు, స 

టీక... శునక నికరము = కుక్య్ళాలగుంఫు, బొటియలకడకా = చిన్న గోతుల 

ను. శెడసెకా దుప్పులు, డింక వేసె నెలుంగుల్, గికై౯ా వులు, ల్పింగమ్లుల్ 

కడగా్హై౯, మనుంబిళ్లు గంతుగానె, జింక ల్సి దోరెం గిటుల్, 
"లేస్! ౮౧ Su 

గి 



చే౮ొ సారంగధర చగి త,ము, గ 

మడిసె౯ా గాజెనుపోతు, లేదు లిలి7౯, [మగ్జ౯ వృక[వాతము౯, 

గడుతు లిక, గజాళి చొక్కా, నవు డక్కా నక దునూధూలిగళ౯ా, 

టీక.._..దుమాధూళిగకజ= మిక్కిలి దుమ్మగా. ఇలుల్ =హరిణములు, కెడసెకా 

నగు న్మీక్రియలకు చచ్చె నని యర్థము. 

. ఇవ్విధంబున భూవశేణ్యుం డయ్యరణ్యంబున న నేకమృగవిహగరూ 

టంబుల నిరాఘాటంబుగా గీటడంచి, యా ఖేటకవిపోరంబు చాలించి, 

యెల్లెడం 'బెల్లుగాం (బెల్లీ న-యిట్లి జింక దువ్చి కడితి మనుంబోతు కాండ 

గొతియ యేదుపంది కుందేలు కుజుపోతు _ మొదలయిన తినుమెకం 

బులబొందులను శకుంతబృందంబులను బొందుగా నొక్క-కందువం 

(బోవు వేయించియందులబుళిందులు సొగయ మృగయాధిదేవతా బీతి 

గాల జేయం దగుకృత్యంబు సేయించ్చి, యెల్లరకును సమాంశంబుగాం 

బంచి యిప్పించి, యు తేముంబు లగుదంతిదంతేమా కి కనికరంబులు,నిక 

రంబు లయినకస్తూ రీసంకుముదపంకంబులు బొంకంబులగు చమర వాల 

జాలంబుల్తునాదిగాం గలసను స్తవన్తునులు 7 కొని, వుష్పరసాదిబహు 

పదార్గంబులు పాక నిప్రణ పాచకరచితమహిత విశిత ఖం డంబు లఖండం 

బులు గా నేదిస్థ భామండలాఖండలమండలంబులు నిండు వేడుకల, 

'జెచ్చి యొవ్చించిన నిష్టమృ స్థా న్నంబులు సంతుస్ట్రిగాం డానును సకల 

జనంబులు భుజియించి, యయ్యెలమాన్రల కీసీడలం గొండొక నేవు పరి 
(శమంబు వాయ విశ్రమించి యంత నమృహనీయో _తృమగంధర్వుండు 

నరూథిసీసమన్వితుం డై మంతివ్రుంగవులు కజింగటం గొలిచి చను 
'దేరం గదలి, ముందణం గంచుకు లచ్చరింపం జెంచుల నవలోకించి 

“పదియెదు (ఫొద్దులు నిలిచి యివ్యనవిశేషంబులు చూడ నభిలాష 
యయ్యెడు, నియ్యడవి నుండ వసతి యెనస్థలంబు గలదా యని య 
డిగిన నయ్యాటవికు “లయ్యా, యిక్క-డికి యోాజనతయంబున ఘా 
రక్రాంతారంబు. జొచ్చి పోవ నెక,-రమ్యస్థలంబు గలదు. తత్ సలం 
బునం జు ట్రానుడ వెడల్పునం దానురకొలంకులు శృంగార వనంబులు 



(సృథమా శ్వాసము. దైనా 

నడ తెగక యుంప, అ ననర్గా'దక ౦బుల ఘన 

దీర్ణ్సి క కల దందుం దొల్లి సీతారాములు వ రసి పెద్దల 

క వినినార మిని విన్నవించి, డానికిం (దోవ పెట్టుచుం జనం జ 
మధ గ్రమౌర్షంబున. ౧౦౮ 

టీక. భూవశేణ్యుండు = రాజు, అరణ్యానికా = గొప్పయడవియందు. రూ 
టంబుక= సమూహమును, ని రాఘాటంబు గాక అడ్డము లే నట్టు గా, ఆఖేటవిహారంబు = 
వేంటటయాటిను, శకుంత బృందంబులక్ == పక్నీసమాహములను, కందువకొ= చోటను, 
ఫుళిందులు = చెంచులు. సాగయకా = సొక్కు_నట్టుగా. మృగయా అధిదేవతౌ (ప్రీతి= వేం 
టను రత్నీంచు దేవతలకు త్స ప్రి పీ దంచి దంత మౌ _కీక నికరంబులు== ఏనుంగు దంతము 

లయొక్క. ముత్యములయొక్క_ 'సమూాహములు, నికరంబులు = (శేస్టము సంకుమద 
పంకంబులు = జవాది బురదలు చనుర వాల జాలంబులును=జ చమర ae తోకల 

యొక్క (అనగా సవరములయొక్క_) 'సమూసాములున్సు పాక. , ,బులు--పాక==వం 
టయందు _ నిపుణ = సమర్జులెన - పావక = వంటవాండచేత _ రచిత = చేయం 
డినట్లి - మహీక పిశిత ఖండంబులు = (శ్రేస్టమైన మాంసపు6 దునుకలన్కు అఖండం 

బులు = అపరిమితము "నేది - బులు. “నేదిష్ట = సమిాపమందున్న - భూమండల 

ఆఖండల = భూవలయ టే నేంద్రులయొక్క_ (అనంగా రాజులయొక్క_) - మండలంబు 
లు=సమాహములు, మృస్థ = పరికర ను ఎలమావుల = లేత మామిడి చెట్టయొక్క, 

కొండొక = కొంచెము. పహ. లేమ గంధర్వు౦డు = కొనియాడందగిన (గ్రేష్టమయిన 

గుట్టముకలవా(డు (కొని, . .శేస్టుండయిన గంధర్వుండు అని శ్లేష. వరూథినీ సమన్వి 
తుండు = సేనతోం గూడుకొన్న వాండు (వరూథిని యను నన్చరతో టూడీనవాం డని 
శేప. వరూధినీ గంధర్వుల కథ మనుచర్శితలో నున్నది.) కుజంగటక్ష = చెంతను, కం 

చుకులు = అంగజాలలు. అవలోకించి = చూచి, (పొద్దులు= దినములు, ఆటవికోలు= 

అడవి జనులు, యోజన్యత్రయంబునక = మూండామడను, ఘోర . కాతార - వనంబు= 

భయంకరమైన - దుర్చమయిన _ యడవి, తదీయ = దానిదైన, అనర్ధ్య ఉదకంబుల ఘున 

దీఘికాక = వెలలేని (అనగా (శేస్థమెన) నీళ్గుగల గొప్ప నచశాదీ, 

స్తీ కను మాయం జని సీతం జెనకుకాకానురుం 

గనువూయంగాం. భాటికొనిన చోటు, 

తలశెక్కు. వలవు నాం దగులు శూర్పణఖము 

క్కు_ను జెన్రల్ రాపాడుకోనినగోబు, 
ఇ 



రం సారంగధర చరిత్రము. 

సపరివేషం బెనచందబింబము వ్రూలె 

గుడి వాసి జూనకి నిడినచోటు, 

కుహానా మృగ నిశాటు గహ నాధిదేవత 

కనుర క్స్ బలి యిచ్చి నట్టిచోట3, 

గీ గనుంగొని విభుండు రామలమ్మేణులు థర 

సాధువులు విష్తుమూ రులు సంచరించి 

నార లీవుణ్య మసనరణ్యానిం జూడం 

గలిగె నని సంతసిలుచు నానలం జనంగ. MOF, 

టీక. కనుమాయక = కంటిమాయ గా = అద్బృళ్యముగా. వెనకు = అంటిన, 

కనుమాయ౭గాకొ = కన్ను పోవునటు గా. పొటికొనిన= సరిచేసిన, వలప్రు= మోహము, 

రాపాడుకొనిన = కోయించుకొన్న న పరివేషంబు = పరిధి (గుడి) త్రో కూడుకొన్న, 

ఇడిన = ఉంచిన కుహూనామృగ నికాటుకొ=మాయ లేడి యైనం-తీసుని (మారీ మని, 

గహన = వన, 

గీ, అరిది యావనులు సరను లనంగి పెనలి 

యెనసి శాఖోపథాఖలె యింవు మోతే 

(పబలీ తామరతంప రై పరిథవిల్లి 

యదుటం గన నయ వాసనాపదము లగుచు. ౧౧౦, 

టీక,__అరిడి = ఆశ్చర్యము 'జొవనులు = అగనట్టి వనములున్కు సరసులు 
Cal 

తటాకములును (యౌవనులు 'సరసులు అనుపదములకు ఏకశేప వృత్తిచేత యావన 

|| 

వంతులును రసజ్ఞైలు నగు (స్రీ పురుషులు - అని యస్థాంతరము), అనంగి సెనంగి= పేమ 
చేతం గలిసికొన్తి ఎనసీ = కలస్సీ శాఖ పశాఖలు=కిొ మలు వానికొవ్రులును ( తెగలును 

వానిలో చేరిన చిన్న తెగలును. తామరతంపరజ అభివృద్ది (పటుంవాఖివృద్ది అని ధ్వని, 
థి ఢీ 

పరిఢబిలి = (ప్రకాశించి. వొ'నననాపదములు = పరినుళస్తానములాు (నివానస్టానములు), 
య యథ 1 @ 

క. ఆతాన్ర లవుడు గంధవ 
ఫి శ సలి నం లో ఉర తితలనాధుండు సన్నులించుచు బలసం 

"భూతము డిగు మని మెల్లన 

నాతలి కటు పొద బాడి యె చని చెంతకి. ౧౧౧౫. 
f 



పథ మాశ్వాస ము, రం 

టీక,.-గంధవతీ తల నాథుండు = భూ మండ లాధిపతి, ఆతలికికొజ ఆవతలికి, 

సీ, మరుమావులరవం బమరువూను లరు దైన 
తావి కొన్న నషట్లు (వం దనరం, 

(ామానిక వునిగ్గుం _బామానిక ఫుశిలా 

పట్టభంగంబులు పరిఢవిల్లం 

గన దంబుజాత కోకనదంబులం జరించు 

రాయంచ జక్క_వ రవము అసం, 

నా కాశరుచిం గేరు నాకాశ గంగతో 

సీకాశమై వారి నిండి తొలశ, 

గ్, మొలక తెమెరకూనలు వెలయ 'నెలయ, 

దేవనిర్మిత మైనట్టి ద్యియం గని 

దిగీ యగణిత విభవముల్ బేజరిలంగ 
రాజు మంతులు? దాను హర్ష ంబుతోడ., ౧౧౫ 

టీక, మరు మావుల రవంబు = మ_క్షథుని గుజ్జములయొక్క_ (= చిలుకలయొక్క_) 
ధ్వని అమరు మావులు= ఒప్పు చున్న ప అరుదై న= ఆళ్ళ ర్య మైన తావి క్రిన్న 
నపట్లు= వాసనలు కలవియు అప్పుడే విక సించినవియు(.నెస) పుష్పములు కలిగిన స్థలములు, 

(శ్రేవకా దనరక్ = (ప్రక్కయందు ఒప్పంగా; (ప్రా మానికఫు నిగ్గుకా = (శ్రేస్ట్ర మైన మాణి 
క్య కాంతిన్సి (ప్రొ. . ,0బులు(ప్రాము= పఅఫుచున్న --ఆనికఫు = 'సంతేనగల..శిలా= 
రాతియొక్క -పట్ట= బల్జలయొక్క_ _భంగంబులు= మెట్లు, పరిఢవిల్లకొ = (పకాశింపంగా; 

కన, . .బులకె-కనత్ =[పకాశించుచున్న _ అంబుజాత= తొమరలయందును _ కోక నదంబు 

లక్ = లిజ్జి గలువలయందును, చరించు, రా. , ,ములు-రాయం-చ= రాజవాంసలయొక్క్యయు-_ 

జక్యవ==చ(క వాక ములయొ క్కై.యు - రవములు = ధ్వనులు, ఎసరగన్ జజప్పంగా; ఆ 

కాళ రుచిక = అల్ల "అల్లు(పుప్పముల)యొక్క.. కాంతిని శే, , .చికకేరు=పరిహా సించు నట్టి. 

అకాశగంగతోజ్ళా నీకాశమై=సమాన మై) వోరి= ఉదకము నీండి తోలంకకాామొలక తె 
మెర కూనలు = ఆంకరించుచున్న పిల్ల మారుతములుు చెలయకొ=ఒప్పుగ్యా ఒలయకొ౫ 

విసరంగా; ద్య్భియక- = నడబావిని, దిగీ = దిగి. 

వః ఇవ్విధంబున నయ్యవసీవిభం డమ్మహనీయస్థలశృంగారంబున కత్యంత 

సంతుష్టాంతరంగుం డై యచ్చట విశ్రమించి త్ర త్తద్వి శేవంబు | లప్ప 

గ్ర 



రం : సారంగధర చరిత్రము, 

టప్పట్కిం గనుచు వనవిహోరంబు సలువ్రుచున్న యెడ, ౧౧౨౩, 

క, సారంగధరుండు లీలా | సారంగధరుండు సాధుసంస్తుత్యనయా 
ఇారుండు ధర్హ్యమర్య వి! ఇచారుం డవు డుబును పోక సమ్మదలీల౯.౧౧౪, 

టీక్ష._లీలా సౌరంగధరుండు= అవతార పు శివులడైెనట్రివాండు (శివతుల్యు. డనుట), 

నయ = నీలీ, ధర్గమర్గ విచారుండు = ప్రణ్యముయొక్క_ రహస్యమును విచారించు 
వ 

వాండు, ఉబుసు పోక = (పొద్దు పోక, 'సమ్మదలీలకా = సంతోపముతో, 

గీ. పారువంబులం బకిడి వారిం జీరి 

జరా, లీ యుద్దనడి ర మనిన, భృత్యు లొకనిం బట్టి 

పదుగు ర తేటీ బడిబడింఛాజు తెంచి 

వులుణలులను డె మనుచు వారిం బీలువ నపుడు. ౧౧౫. 

టీక,_చీరి = పిలిచి. ఊద్దవడికా = శీఘుముగా, ఫులుంగులకొ = పత్యలను, 
చ. జిలుం గగునాభినామములు చెంపలగందము లోరపాగలుకా 

వలిపప్రసాలువింతవ'కౌవాటులు లాగులు 'రావిశేకులుం 

గలిగినగుజురూపములు. గంబడిచింవులు నీలిపాంత లీం 

కలు. దగుపారువంవుయుటిక ల్లొనివచ్చి కువూరుసన్నిధి౯. ౧౧౬. 
టీక.--జిలుంగు అగు నాభి నామములు = దట్ట మైన కస్తూరి బొట్లున్సు వలిపపు 

సౌలు = సన్న ప్రు శాలువలయొక్క_. లా(గులు= చల్లడములు. గుజ్జు చిన్న, జగ = (ప్రసీద్ధ 
మెన, ఫుటికల్ = బుట్టలను. 

క, మే లెనలకోరీ లా | డలుం బదతిలు పల్లటీ ల్పక్కు-వలుక౯ా 
జీలుం బక దార్గును గూ!కీలు ననెడుపేరులం దగిన పార్వములకా,౧౧ లె 

ము వినయం బేర్పడ ముంగల౯ నిలుప నావిర్భూత కౌతూహలం 
బున నారాజకుమారమన థుండు సొంఫ్రల్ మోజు మాధుర్యధు 
ర్య నవీనస్వనగుంభనంబు ముద లానాయాపినోదంబు తె 
ల్లను హోళీ౯ విని వారివారి మనవు ల్పాటించి పాలించుచు౯,౧౧౮. 

టీక,_ఆవిద్భూత కాతూసాలంబునక = పుట్టిన సంతోషముచే, మా, , నంబు-_- 
మాధుర్యధుర్య = తీ పను వహించునటువంటి _ నవీన=నూతన మైనన _ స్వన గుంభ్గ నంబుజ 

ధ్వనులు చేయుట, హాళిజ = నరికోపమయుగా, లాలించుచుకొ pe బుజ్జగించుచు, 



చథమాశ్వాసము. అరె 

క, పారానతరత్నం బని ! పే రిడి బలువిరుదు వేసి పెంచినదానిక్ 

గూరిచి తనసరిరాజకు | మారులతోయబం దెమొడ్డి మాత్సర్యమున౯, 
టీక. జగ బిరుదుకా = ప్రసిద్ధ మై జయశీల మైనయంధేను, 

క, (కేవ వల యొడ్డి యొంటిం |! బావురముకొదిగిచి వడి నభంబున కెగయం 

గా వైచి |వాలకుండం(( | జే విసరుచు బెదరు వుట్టం జేసినయంత౯, 
టీక...(శేవకా = ఒకవైపుగా, వల ఒడ్డి = జాలము ఒ్టి, తిగిచి = పట్టుకొని, 

నభంబునకుకా = ఆకాశమునకు, చే = హస్తమును, 

(లయ, గాహి. 

చశిములు వాజుచు సమోరునిహుటాహుటిని 

శేరడము లాడుచు మహారయముతో న 

య్యాలె! యన మాజీ గరుదారవముచేం జదలు 

బూరటిల *“వమూకొలమునారిం గనమా ! యా 

శార! యిది వింత గద రోరి!'యని యెంతయు న 

నూరుండు పయిం దిరిగి సాశెకును జూడ౯, 

దూర మెగ బెజుచుం బొకార మయి యన్నలువ 

బారువముచందమున( బారువము మించెక, ౧౨౧. 

టీక... పేళములు = పరుగులు. సమిరుని హుటాహుటికొ= వాయువుయొక్కం 

వేగమును, శేరడములు=పరిసోసములు, అయ్యారి= శసాబాసు, గరు ,.తకా__-గరుత్ = 

"అిక్కు_లయొక్క._ - ఆరవముచేతకొ = ధ్వనిచేత. చదలు = ఆకాశము. బూరటిలకా = 

నిండగా. అనూరు(డు = నూర్య సారథి. చొకారము = సౌందర్యము. ఆనలువవారువ 

ము చందమునక్ = ఆ (బవ్హా వాహన మైన హంసరీతిగా, 

వ అ భమాతంగంబుహ స్పంబులో+ జిక్కి 

కద లెడువుండరీకం బనంగ, 

హారివిధు ల్వెజం గందం బెరుంగునంబర శేశు 

తలవాశం దేలెడునెల యనంగ, 

మి'న్నే టిదరులందు మేత లాడుచునున్న 

యుదుటు రాయంచ లేంగగొదమ యన, 
శి 



రర సారంగధర చరిత్రము, 

వడిం బోవుచో జాజీ పడునభోమణి తేరి 
తెల్ల నిచిన్నారిజల్లి యనయ, 

గీ, ఇక్క_ లార్చుచు లకుముకిపక్కి-రీతి. 

చెలుప్రుచు ధరణి నే మైనం బెలువు! గనినం 

బెట్ట యని గమవికించి వరా కెట్టుకొనుచు 

నుండెం బారువ. మప్పు డయ్యువ జనంబు, 

టీక+..-అభమాతంగంబు వా_స్తంబులోకా = ఐరావతముయొక్క తొండ 
స్రండరీక ౦బు= తెల్ల దామర పుష్పము, హారి విధుల్ = విష్ణు (బవ్హాలు, వెజంగు=ఆక్చర్య 

అంబరశేశు = శివునియొక్క. నెల = చంద్రుండు. మిన్నేటి దరులందుకొ= ఆకాశ? 

తీరములందు, ఉదుటు = దిట్టమైనం-రాయంద లే(గొదమ= రాజహంస శిశువు. నభా” 

తేరి = సూర్యుని రథముయొక్క - చిన్నారిజల్లీ = చిన్ని బామరము, పెట్ట = ఆండ 
వురము, గమకించి = యత్నించి. చూవెట్టుకొనుచు = లెస్పగా చూచుచు. ౬ 

వజనంబు = ఆయొవనవంతుల సమాహాము _--తరువాతిపద్యముతో నన్వయము. 

సీ కంటికి. జే యూరగా నిల్పి కన్లి"ని 

“యన్నన్న 1! యెంతద వ్వ! నెడువారు, 

వలిపచేల మునుంగు వైచి వేమజు సూచి 

“హా! కంటిం గంటి నే న) నెడువారు, 

మెడల పె హా స్తంబు లిడి తప్ప కీకించి 

“యార మిక్కిలి పొడ వినెడివారు, 

ప ల్లైంవునీటిలోపలినీడ పరికించి 

“కసివింప దేవాయ న'నెడువారు, 

గ్ గొబ్బుగొబ్బునం దల లె త్రి కొంద అందు 

జూడం జూడంగం బాగలు విడి పడిన 

నవ్వినోదము గని నవ్వినట్టివారు; 

నైరి యొడ్డన యొడ్డనివారు మెజయ. 
స టీక. -ఒడ్డిన యొడ్డని వారు = (ప్రతిజ్ఞ వేసినవారు చేయనివారును, దవ్వు 

దూరమ, ఈశవ్షించి=చూచఛి, పరికించి = చూచి, వలిపచేల ఇ సన్నపు వ 

ఛో 
ళ్ 



ప్రథమాశ్వాసము. ౪A 

చేముటు = పలుహాటు, 

క. మినుకు మిను కనెడి మింటకా 

బ్రానపొన నల తెల్ల మబ్బుపొంతన డిగువా 

టున నచె కలదో లేదో 

యనుమా। తము గాలం గంటివా నృపతనయా ? ౧౨౮. 

టీక. మింటకొ = ఆకాశమందు పొనపొన=కనయడుచు. 

గీ అనిన జెలికాం డపలు కథం డాలకించి 

కించి దుపహాసమున విలోకించి “గంటి 

గంటి నా నాను, నే ముందుం గంటి ననుచు 

ననుచువుది-. దాని మరలింతు ననుచు దలంచి. ౧౨౫. 

టీక. కించిత్ ఊపహాసమునకొ=చిజు నవ్వుతో, విలోకించి=మూచి, ననుచు 

నుదికా = వికసీంచుచున్న మనస్సుతో, 

ఉ. పెట్టను బట్టి జెక్క_ 'వెలువించి క నంబడునట్లుగాయ న 

ట్టి 1ఫొక రెండుమాటులు పయిక౯ా నురటిం బలెం చేతం (దిప్పుచుక 

బిట్టుగం చక్ర వేసి వినం విళ్చిన్మ వెండి గరంగి ముద్ద యె 

న కరు అెక్కలు౯ ముడిచి యబ్బురవుంబలునిబ్బరంబునక, ౧౨౬. 

టీక, -సెట్టకా = ఆంుయాన్రరమును, వెలుసించి = వెడల్పు గాంబేసి, సుర 

జికా బలెకా = చానురము నలె, బిట్టుగకా క గట్టిగా, ఎలజుకల్ = "అక్కలు, అబ్బుర 

పుం బలు నిబ్బగంబునక్షా = ఆశ్చర్య మైన గట్టి నిశ్చృయముతో, 

సీ జాధ శేతన పటాంఛల వాత ధూత ని 

ర్ల గాంగ డిండీర ఖండ మనలో, 

సీతమాాసి పూర్యానసీత భూ వునదికద్భృ 

నగ శేందాగ లతాంత మనల, 

నవపహోర సంఘట్టన గ్రస్త పతయాళు 

గగనల్న మా క్రీకం బనంగ, 

మధ్యంది నానంతమణి లూన మంచేవా 

సంత్య కో చిరు దైక శంఖ మన6 



౬ సారంగధర చ రిత్స్కమ్ము 

గీ, బంకతుహాసంభవ కళత్ర సత్త తత్ 
నురకులధురీణ కంఖాణ కరి కృపాణ 

రమ్య ధావళ్య చత పారావతంబు 

రాం దొడలౌం జుక్క_ దెగి వడ్ల [కవుము దోంప. ౧౨౩౭. 
టీక. సౌధ = మేడయందున్న _ కేతన పట అంచల= యెక్కి_యపు వస్త్రముల 

యంచులయొక్కొ_ - వాతే = వాయువుచేత _ ధూత = ఎగుర(గెట్టంబడిన్షా _ నిర్లత ష్ణ 
బయలు వెళ్లిన-గాంగ = నంగానదీసంబంధమైన - డిండీర ఖండము = నురువు తునుక, 
సీఠవకాని = తెల్లమనిచేత (అనంగా నారదునిచేశ్ర) _ పూర్వ అవసిత = మునుష్రు పొందిం 
పంబడిన - భూ = భూమిని - పునః దిదృమో ఆగత = మరల చూడనిచ్భచేత వచ్చి 
నట్టి - ఇంద్ర అగ = ఇంద్రుని చెట్టుయొక్క (అనంగా _ కల్పవృతుముయొక్క_) ప 
లతాంతము = ఫుస్పము, నన హోర = నూతన హారములయొక్కొ_ _ సంఘట్టనకా = ఒర 
యికచేత -(ప్రస్త పసకయాళ = బజాథీి పడినట్టి - గగన లకీ 1= ఆకాశ్టో మను లక్షీ బేవి 
యొ్క _ మౌ_క్రికంబు=ముత్యము, మధ్యందిన = మధ్యాహ్న మందలి _ అనంతమణి = 
సూర్యుని చేత -లూన = ఛేదింపయిడి నట్టి - మంటేనా = మంబేహుండను రాత 
సునిచేత _ సంత్య క్ష = విడువంబడిన _ బిరు దాంక=జయచిన్నా మెన - శంఖము = సంకు, - 
పంకరుహాసంభవ = (బ్రహ్మయొక్క _ కళత్ర = భార్య యెనసరస్యత్రియు - ప్త = 
వాహనమైన హంసమును _ ఫుత్త = కుమారుడైన నారదుండుశు - సురకులధురీణ = 
దేవేందునియొక్క. _ కంఖాణ = గుజ్జమెైన యుషాక(శ్రవమును _ కరి = ఏనుం్లాన యె 
రావతమును _ కృపొణ = వ! జాయుధమును__.ఆను వానివ'లెనే _ రమ్య ధావళ్య ము 
మసూసారమెన తెలుపుగలిగిన _ జై (శ్ర = జయశీల్వమెన - పారావతంబు = పావ్టరము. 
గీ, అంతలోననె చ తాంగి యది మెతీంగి 

క్రీడ సలువుచు బంగారుమేడమింద 
ములకవన్నెలు చిలుకురాచిలుకం బట్టి 
చిలుకపలుకుల నటు చూకి కిలిశా నంత. ౧౨౮, 

టీక...._.ములకవ'న్నెల = ములక కాయవన్నె గలిగినటువంటి _ అనంగా పచ్చ నివగ్గముమూంద తెల్లని చుక్కలు గలిగినటువంటి, 

మ, కని చిల్క_ం దనపెంటిగా. దలంచి య్య్మాకె లాటస్రుంబుబ్దు (గ 
కున మి న్నందినమేడమిందికిం దళుక్కుంగాంతితో జాత్రి వి ' 
చ్చిన అెక్కల్ పయిండం దె (మోంతలు దగ౯జిం| తొంగి రత్నాంగినం 

€ 



ప్త నూ శ్వాసము, రోల 

దను. గారింపల నచ్చినట్టవిధియో న్యా వచ్చి |వా'లెక్దమీి౯. ౧౨౯, 

టీక... వంటింగాకా = ఆండుంలచావురమును గా, కైలాటఫ్రుంబుల్లు = నాలి 

పావురము. (గక్కు_నకా = శీళ్యుముగా, మిన్ను = ఆకాశమును, పయిండంటె = బం 

గారపుటంబెయొక్క_, కారింపక = బాధ పెట్టుటకై , విధియో = దెవమో, నాకా = అను 

నట్టు. తేమికా = మోహాముచేత, 

చ. కెలశుల నిట్లు (వాల వలకేలను మెల్ల నం బట్ట దువ్వి యా 

నలినదళావీ, పక్షీ యనునామము దీనికె చెల్లు; బిల్చియుం 

బిలువక మున్నె వచ్చె నిజుపేమ దొలంకల ) నింక దీనిచేం 

గలుగునిజంబుగా. దనకు గాంక్షులు దీజి నుఖంబు చెందయగ౯.౧౩౦. 

టీక... కెలంకులక్ొ = పార్శ్వములయందు. నలిన దళ అవీ = తౌమర శేకుల 

వంటి కన్నులుకలదైన యా చిత్రాంగి, పతీ = పిట్ట ((ప్రీతిగలది యనియు భావము). 

గీ సందియము లే డొకింతయు నిందు కీప్రుడు ; 

వచ్చు సారంగధరుం డిందు ఏ) నచ్చునవుడె 

తగులు నాచేత.” ననుచు సంతసము నొంది 

మేడ దిగి వచ్చి యప్పు డామెజుంగు. బోడి. ౧౨౧, 

టీక.-సందియము = 'సంబేసాము, ఆమెటుంగుంబోండి = మెటుంగుందీలవంటి 

దైన యాచ్చితాంగి, 

ఛా, బంగానాన మెబజుంగు వెట్టనగతిం, మైహై గుబాళంచు "లేం 

జెంగల్వం గడు దావి గట్టినటులక , జిన్నారిజూబిల్లైమోం 

దం గన్పట్ట నుధారసం బిడ్ముకియ౯, దన్తొహనాంగంబునక్ 

సింగారించె వధూటికామణి మణీ శేణీపరిప్కారముల్. ౧౩౨. 
టీక, గుబాళించు = [పకా శించునట్టి ఃం లేంజెంగల్వక = లేత చెంగల్వ పుప్పము 

నేకు, చిన్నారి జాబిల్లి మొ(డక=బాొల చంద్రుని మాద సుధా రనంబు ఇడు [క్రియక్ = 

అమృత (ద్రవము నుంచి నట్టుగా. తన్తోహ నాంగంబునక్ = మోపొంపంజేయు నా శరీర 

మందు. వధూటికా మణి = (కేష్టురాలయిన యా వెలువ. మణీ శేణీ పరిష్కా_రముల్ = 

మణులవరునల భూపణములను, 

వ ఇవ్వ్ధంబున బహువిధాభరణభూపత యై యయ్యుడ, ౧౩౩. 

సీ రహీ గట్టి తగం గర్భ మహసీయవిభవంబు ' 
ఇ 

గ్ గ wn, నన్నె 



లర సారంగధర చర్శిత్తము, 

తాటంకములమిందితగులు గల్లీ, 
యచలాయతనితంబ మతిశ యిల్లి చెలం గ 

గాంచివజ్మ పభాక లనం దని 

కృశమై కవ్సను పేదజికము వాయక యొ"ె( 

(బణుతింపం దగు నీవి పరిథవిల్లి 
యలరార మి న్నంది యరుణకరంబులు 

ఘనకంకణములతో ననంగి "పెనం, 

గీ యార! యద్నుతశ ంగార ! మభినుతింపం 
దరమె! వాసన కుల్కు-కుందనస్రుబొమ, 

కలికిభా సెనరత్నమో కాక, యల్ల 
మోహనియొ నాళం జి తొంగి మురు వెసంగి,* '' '౧౪ 

టీక... తాటంకములమో(ది = కర్ణ భూషణముల మింది-తగులు == లో భమ 
గలిగి, కర్ళ మహనీయ విభవంబు = కట్టనియొక్క_ పొగడందగిన మైశ్వర్యము రష కట్టి 
తాకా = శోభను పొంది యొప్పెన్కు అని విరోధము కమ్మలు ధరించుటచేత చెవులు 
(పకాశించిన వని ఆభాసము ; కాంచి వ(జ (పభా కలన దనరి = ముల తాటి వ(జను 
౯ణులయొక్క_'కాంతియను వ(జాయుధకాంతీయొక్క_ సంబంధముతో ఒప్పి అచల ఆయ 
తనితంబము ఆతీశయిల్లి వెలం7క్ = పర్వతముయొక్క_ విశాలమైన నె త్తు అచిళయించి 
(పకాశించెన్కు అని విరోధము, లనూ లి వ(జముణులకాంతి చేత పర్వతమువలె విశాల 
మున పీజుందులు (ప్రకాశించిన వని ఆభాసము ; (ప్రణుతింపందగు నీవి పరిఢవిల్లి = సో తా 
గమైన లిబ్బి ఒప్పా కృళమై = చిక్కి_నదై కవును=నడుమ్సు పేదటికము వాయక 
యొప్పెక్కా అని విరోధము అందమెన పోశముడిచేత సన్న నిమధ్య(ప్రదేశము (పకా 
శించె నని యాభాసము; అరుణ కరంబులు = నూర్యకిణములుు ఘన కం కణములతోజా = 
"మేఘ జల బిందువులతో అనం పెనగి=కూడుకొన్ని మిన్ను అంది= ఆకాశమును బొంది 
అలరానెక్ = (ప్రకాశించెను అని విరోధము, ఎజ్జని హస్తములు గొప్ప వెన కడియము 
లతో కూడుకొని (పనిద్ధిని పొంది (ప్రకాశించెను అని ఆభాసము; అభినుతింపకా = స్తుతీం 
చుటకు కలికి రూ వైన = శ్ర్రీరూపము. ధరించి నట్టి, మురువు ఎసంగి జ సీంగారము 
అతిశయించి. ' 

క (వీయ మే రమణీయ మణీ! మయ మె యతిచితభి త్రిమంజిమ నయ మై 
నయ మైనచిలుకపలుకుల। నయగారమునం జెలంగిన యగారమున౯. 

rf 



ప్ర మాశ్యాసము, యా 

గ వయ కక , క < టీక,-ప్రీయ మె=మనోజ్ఞ మై రమణీయ మణీ మయ మె= (శేస్థమెన రత్న విక్రా”' 

మె అతి చిత్ర భిత్తి మంజిమ నయమె=మిక్కిలి చిత్తరువులు గల గోడలయొక్చు. భా 
దర్యముయొక్క_ పొందిక గలదై, నయమైన = బాగ్లై ను చిలుకపలుకుల = కీరవాక్కు ప 

యొక్క) నయగారమునక= అత్ని పేమచేత్క ఇెలంగిన=(ప్రకాశించినట్టి అ-గాకమునక్షా= 

ఇంటియందు, 

ర్ వెయ్యాటులు తనయుడి౫ ప్ర 

టొయ్యారులు గొలువ జెలువ మొలుకంగం గొలువై 

గయ్యాళి చిలుక లేజీ 

వయ్యాళి వీసాళియాలివ లె నున్నంత౯. తడక 

టీక. _ వెయ్యాటులు = పలువురు, ఉడిగపుటొయ్యారులు = పనిక-తెలయిన 

విలాసవతులు, కొలువై = సభ దీరినదై. చెలువము ఒలుక(గక = సిరారము ఆతి 

ఛయింప6గా, గయ్యాళి = ధూర్తురాలై నచితాంగి. చిలుక లేజీ వయ్యాళి పిసాళి యా 

లివలెక=చిలుక గుజ్జపు విహారముగల కుత్సితుని (అనంగా మ _నథుని భార్య (రత్రి వలె, 

మ, సరస్మాగోసర వాసర ప్రభుతనూజస్థూలలకో వురం 

దర జిద్బ్భోగధుర ంధరా భరత శాస్త ప్రౌఢ నూ. ౯కలా 

స్యరసోత్సాదనకోవిదా (శవణభూపాదివ్యరత్న | పా 

తరణి శీకరగల్ల భా విభవభ్ళ త్తంజావురీవల్ల భా. ౧౩౭. 

[ఈ మూండు పద్యముల యగ్థమును విజయవిలాస టీకయందు. గాననగు.] 

క్ష తరుణేమన థ యా శిత | భరణగుణాభరణశెర్య బహు రాజ్యధురం 

ధర సత్యాదిమచ కే శర యభినవభోజరాజవరవిరుదాంకా. ౧౩౮, 

(తోటకము). 
అతులాగమశ్మాన్ర్రనిర స్తనుశే | జ్య తులాధిక విద్యదబా ప్తశత 

కతులాభ శుభోదయకశకారణర | త్నతులాపురుపాదిక దానచణా, 

(గద్య) 

ఇది శీ సూర్యనారాయణ వర్యప్రసాదలబ్ధ (ప్రసిద్ధ వాగ్టె ప్రభవ చేమకూర లక్షణా 

మాత్య్వ తేనూభవ సచారాధిత బుధసమాజ చేంకటరాజ | పణీతం వైన 

సారంగధర చర్మిత్రం బనుమహా(ప్రబ౦ధంబు నందు. 

బ్రథమాళక్వాస ము, 
శాక మదుంు దాాాడీట లోక 



ద్వితయా శ్వాసము. 

ీజానక్రీమనోహర 

పూజాంచిత హృత్సయోజ పోస్యాఖలది 

(గజ సక లార్థిజ నని 

ర్య్యాజకృపా యచ్యు లేం దరఘునాథనృపా, ౧, 

, అవధరింస్రుము. 

ఆరీతి చారువము పో 

సారంగధరుండు తోడిజననాథనుతుల్ 

సాళెకుం గేకలు వేయ 

గారాకూర మయి మనను కళవళపడల౯, 9, 

టీక, కా రాకారము= చిందటవందజు కళ కళవడం క = వ్యాకులపడంగా, 

, బెంగ లిడంగ గంటి యటం బెంటిని గానక బేలిపోయి చి 

(తాంగి విచ్శితరత్న భవనాంగణసీమను చేల (వాలె నా 
బంగ రుముద్దుంటావురము ; బావుల! యంతివ్రరంబులోని శే 

భంగుల నన్యుల న్వెదకం బంపగరా దిశ నేమి సేయదుకొ 3, 

టీక, బెంగలు=కౌంతలు, రత్న భవన = మణీమయమైన యింటీయొక్క - 
ఆంగణసీమక్షా = మధ్య (ప్రచేశమందు, ఏళంగులకొ == ఏరీతులను, 

"తే. తామసము సేయం దగ దింఠ దీవుసమున 

నేరుపరి నై ననేం బోక సీర దనుచుం 

బోవ, మతిమంతునుతుండు నుబుది దీర్చ 

దర్శి గావున సారంగధరున కనియె,... ర 

“టీక. తామసము = ఆలస్యము, దీమసమునకొ = ధైర్యము చేశ, దీక్భ దర్శి= 
దూరము చూచువ్యాడు (ఆలిచించువాండు), 
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ఉ, మన్నన చేసి మీరు బహుమానముణతో నను నేలినారు, నేం 

గన్నది దెల్పకుండిన నఘం బగుం గా దని వెగ్గబింప క్ర 

విన్నప మాలకింవుము, వివేకివి గాని మజొండు గావ, నీ 

శిన్న(డు లేనియోజ యిది యే మటు సాయిన పాని యయ్యెడు౯, 

టీక.__అఘంబు = పొపము, 'వెన్షలింపక = వెక్క.సపడక, ఓజ = (క్రమము. 
అటు = ఆయంత;ప్రరములోనికి, 

ఉ రా జొకం డూర లేండు చెలి పాయంవువి త్తం, నీవు రూపశే . 

ఖాజతమన్యథుండ, వటు గావున బోం దగ దయ్య ఏకు నో 

రాజకుమార, యొక్కడిపరా కిటు సూడం గదయ్య, ఛామినీ 

రాజులచి త్రము ల్లైెలియ రా చెటు బోయెటు వచ్చునో కదా. ౬, 

టీక, _(పొయప్రుబి క్థరి = యావనముగల సుందరి. చెలి = చిత్రాంగి, రూప 

చేఖాజిత మన భుండవు = సౌందర్యముయొక గాతీరుచేత జయింప(బడిన మన భు(డుకలవా( 

డవు. భామినీ రాజుల = స్త్రీలయొక్క_యు రాజాలయుక్క.యు, 

క. వలపు సట, వానవ్రులా నహి, 

యలసత్యము నున్న, తలంవు ల భచ్చాయల్ న 

తలం దడివీ బాస వేసిన 

జలజాతుల నమ్మరాదు సారంగధ రా. ౭, 

టీక. సట = అబద్ధము. నహి = లేవు, అ(భ్ర చ్భాయల్ = మేఘముల నీడలు, 

తలం దడిపీ = శిరఃస్నా నముచేసీ, బాస = (ప్రమాణము, 

"తే, వయనువా(డును మిగుల బా గయినవాండు 

నన్నిట నొయారి యె యుండునట్టివా(డు 

దై వగతి నొంటిపాటున దగి లెనేని, 

యాజ చెడి మైళొనదె యెట్టియవీద యెన * ౮ 

టీక, _--ఊవిద = జవరాలు. ఓజ = యోగ్యత, 

వః అది య టుడ నిమ్ము, oe 

ఉ. ఇంతులదూనవు వక "బం తరుదే మగనారిచి త్రము శ 
ఇ 
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గాంతలకన్ను సన్న నె మెలంగం గదా మరునంబకంబు. లా 

ద్యంతము తెంచి భూడ జవ రాం డయెడాటములందు శక్యమే 

యెంతటివాని కైన జలియింపక బిక్ష మనంబు నిల్పయక్ థి ౧౦, 

టీక, ఎంత అరుదే = ఏమి ఆశ్చర్యమా. మరు = మన్మ్ధునియొక్క_అంబ 

కంబులు = బాణములు. కాంతల కన్ను సన్న నె= స్త్రీ లయొక్క_ నేత్ర స సంజ్ఞ తచేత నే, కాం 

తలనూపులే మదనవాణకృత్యమును నిర్వహించు నని భావము, పెవరాండ = యౌవన 

ప్రీలయొక్క-ఎడాటములందుకా జ (క్రీకలందు, బిక్ష కౌ = దృఢముగా. 

ఆ. నిజము భీష్వనంత టిజి తేం దియున వైన 

నాశ వుట్టు మడి, నిరాశ వుట్ట; 
దితరు లన నెంత యేకాంత మై యున్న 

ధనముపట్ల యువతిజనముపట్ల ? ౧౧, 

టీక,.__.యువతి జనము పట్ల = యావనంపు శ్రీల విషయమందు, 

క, ఏనమేతొోొ నే టి తపనుల? 

వనితలకు౯ లోను గాని వారలు గలే? 

మన మనల నెంత గరలక* 

వున మనంగా నెంత కలికి మటువూయలకు౯ * ౧౨. 

టీక. తపసులకా = బుసులనుగులించి. వనితలకుక్ = శ్రీలకు, లోను=ా స్వా 

ధీనులు. మనము == మనస్సు. . 

చ. గుజబుతుగ స్త్రీలకుక్ మగలకుకా వది నిల్క_డ అందు లేవ్రు నీ 

వెబుగనిసీతియుం గలచె ౪ మెటికిం దత్తరపాటు ౪ మోందకె 

తెబుగవు; నీవివేక మివు డెక్కడం బోయె € విచారహీనత౯ 

గజిటితనంబున౯ బదరి కార్యము సేసిన మెత్తులే జనుల్ * ౧౩. 
టీక, మింద యెత్తు = వెయోజన, కజటితనంబునకొ == దుర్టనభావముచేత, 

పదరి = 'వేగిరపడి, 

చ, నృపతికుమార, లోకమున నీసరి చక్కనివారు లేరు) ఫీ 
విప్ర డటు వోయినప్పు డె పయిం బడి ని న్వలవంత. బట్టు స 
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చ్చపలన్ఫుగావీ, ; నీ వది పొసంగక వచ్చితి వేసి, రాజుతో 

గపటము గాలం జెప్పి నిను గల్ల రిం జేయు జుమొా విజంబుగ౯్, 

టీక. నీ సరి=నీవంటి, ఆ చపల మృగ అకీ = చంచలము లెన లేడి కన్ను లవంటి 

కన్నులు గల డైనయాచితౌంగి, కల్లరికా = అసత్యమాడినవానిని గా, 

క, తల గలిగిన. గుళ్లాయులు ఖ్ య. ల 

గల్య వేవగ నైన నీవు గలిగిన. దాదృ Ce [| 

క్కలరవము లెన్ని మైన౯ క్ల 

గలిగెడుం బోకు మని యడ్ల గా ల్వేయంగ౯, జ pA ” 
రై. | 

టీక -ళాదృక్ కలరవములు=అట్టిపొవురములు, అడ్డం గా ల్వేయంగ॥ కొజుకాలు . 

అడ్డము పెట్టగా, 

క కప మున జూచియవు డా| భూపాలకువూరు. డను నుబుద్ధిక నెన్); 

పోపఫొ మరారక వలవని! పాపము గటెదవ్ర్వు చాలు? బద ల్వుచ్చె౯, 

టీక, క వేలు వచ్చెక = (నీయుపజేశమువలన) చాల లాభము సిద్ధించెను, 

చ, అరమర లేక సీ 'వహర్గహంబును మచ్చికం గూడి మాడి కు 

బెరింగిన మం'చెమేలమున భీతిల కంటివి గాక; యిట్లు లొం 

డొరు లని పోవ నోపవుదు రంటోయి * (పథానికుమార, నేండు ని 

షురతేర ఘోర పాతక వునుద్దులు సీవలన౯ వినంబడె౯, ౧౭, 

టీక.._.ఆరనుర = శంక, అహరవాంబును = (ప్రతిదినమును = ఎల్లప్పుడును, 

కూడి మాడి = కలసీ మెలసీ. మందెమేలమునక =పరిహాసముచేత. నిష్టారతరజమిక్కి లి 

కఠిన మైనట్టి, సుద్దులు=మాటలు. 

ఉ. ఎక్కడినుద్దు లయ్య యి యివి ? మెన్యరి నైనను జెల్లుః గా కిల 

దక్కినయోజ లావిమలతామరసాతీ కిం గల్ల శేర్పునే! ( 

యక్క-ట! తప్పి దారి యటు లై వైనను, నా హృదయాంబుజాత న మా 

దిక్కున జిక్కునే * పరసతీవిముఖం బని సీ వెబుంగవే* ౧౮, 

టీక...తక్కిన యోజలు = మిగిలిన (క్రమములు, ఆ విమల తామర సాకీ కిక= 

ఫుండరీకమువంటి చే త్రములుగల యా చి త్రాంగికి. అట్నులైనను = ఆ మెకు చి ల్మీవికారము 

కలిగినను, అంబుజాతము = కనులము, అదిక్కునక = ఆ స్ర్రీయందు. 

గ్ల 
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. ఆదేని యొక్కటియు, మతి 

యీాబేవియు నుక్క-టియునె ? యిద్దజు నాకు౯ 

గాదిలితల్లులు గారే? 

శేదంబులు గలవె తల్లీ బిడ్డల శెందుక్ * ౧న, 

టీక... గాదిలి = (ప్రియమైన, 

ఆమె యఃట, నన్ను బలిమి౯ 

గామించు నంట, యొడంబడక (కమ్మజీ సరా 

సామికి వెగటు నను నంట, 

యామాటేక యాజ్ఞ వెట్టు నట విభుం డహహో | ౨౦, 

ఆయము పాతకం బని భయంపడ కూరక యేల నాపయికా 

మాయలు వన్ని భూవరుమునంబుం గలంగలం జేయు? జేసెం బో 

యాయన యేల సుత్త డని యాత్మ దలంపక నొంచు? నాయె, నౌ 
"లే! యిది వట్టిశంక, పని లే; a మో సీతిమార్షముల్ £ ౨౧. 
టీక... ఆ నీ! = అ చిత్రాంగి, 

సామదికి౯ సరి పో దిద్ది, 

యేమి యనశ్యంబు పోదు. నిప్పుడె చెత్తు౯. 

సాముద్దు బానవురము” నని 

ఫఘామివనరసుతుండు గడచి పో నతం డనియె౯. ___ ౨౨. 
ఈ సుబుద్ధిమాట తెంతలే యని పోయె 

దీనుబుడి నిడు జుమో లతాంగి. 
నిలు, పరాకు మాని తలపోసి చూడుమా, 
నిలుప నాకు మనుచు నలుగ నేల? ౨౩3 

టీక.__ఎంత లే అని = లక్క్యుము శే సేయక. లతాంగి = తీయగవంటి శరీరముగల 
చిత్రం; ఈసుకా= ఈర ర స్టను, బుద్ధిక్ = మనస్సులో. 

శే, నిన్ను. జూచిన నెటువంటినెలంత శెన 
మనను గరలగక యుండునా మనుజనాథ ? 

త్ 
f 
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యల్లచి తాంగి తలీ నాకనియె దకట! . - ల 
య ౧౧ 

వారకాంతేల శెం దైన వావి గలదె? 9౪, 

టీక, నెలశకుకా = శ్రీకి, వారకాంతలకుక == బోగమువాండకు, 
జన క! ఏకాంత నై నం బురుషుం 

డేశాంతమునందు. జేర నేనియు నతనికా 

లోకాపనాద మంటడె * 

చీకాకుగ గైర్భ మెడలం 'జేయంజె మరుండుక ? అగ 

టీక....-.మరుండుకా = మన్మ భుడును. దీకాకుగాకొ = చిందజవందణగా. 

"వేగ నంేందుండు రాకీ 

బాగా యిటు చనగ* వాండిపలు మొన సోశ౯ 

భోగంబున నిను మెదుపబె ? 

భోగిని మైనవుడు చేరం బోరాదు సుమో, డం 

టీక,...(ఈపద్యములో చ తాంగి సర్వమునకు సమానము గాం జెప్పం బడియున్న ది 

ట్లనినవ_-) "వేగ జాళీ(ఘ్రము గా, ననేంద్రుండు రాజే = రాజనశేంద్రుండు రాకుండంగా 

విషవైద్యు(డు రాక యే యని యశాంతరము, ఇటు చనంగకొ = పోవుట పాగాజు 
వ లీ య అజ్ అడ్ 

రియే న్యా భోగంబునక=అనుభ వముచెతను (పడగచెత నని యర్థాంతరము), వాడి పలు 

మొన సోశకా = తీశ్లీమైన దంతాగ్రము తగలునట్టుగా (తీక్లమైనకోట తగులు 
ట్టుగా నని యగ్లాంతేరము), నిను మెదుపదె=నిన్ను నలుపదా (అనగా (శ్రమ పెట్టు 

నుట, భోగిని మైనపుడు=భోన క్రీ మైనందున (అనగా ఉంపుడుగత్తె మై యాండ) 
పడగ విప్పీ యున్న పు డని యర్థాంతేరము), చేరంబోరాదుసుమో, అనంగా రాజా లేనప్పుడు 

పోవుట యు క్షముకాదు; అట్టుపోయినయెడల అనుభవమునందు, దంకకు తాదులచేత 

శమ పెట్టును; ఉంపుడై యున్నందున పోరా దని చిత్రాంగి పరమైన తాత్పర్యము. విష 

వైద్యుడు లేకుండ పోవుట యు క్తము కాదు అట్టుపోయినచో కోజులతో కజచును, పడ 

? విప్పియున్న ప్పుడు, 'సమిపమునకు పోరా దని 'సర్పపరమైన తాత్పర్యము, 

ప ఈ గశాసనుండు న్ని గహింపక రాజు 

తనయు డనుచు' దప్పు తాళి మిడండు. 

తండి సేయు నాజ్ఞ “తాళి దనంటివా, 

సంద నిజము గాలో నిలుచు సీకు, 2౭, 
ఇ 



Ae సారంగధర చరితృ్కము 

టీక, ఉగ్ర శాసనుండుజ భయంకరమైన యాజ్ఞ గలవాండు. న్య్యిహింపకజు 
దండింపక, తప్పు == నేరమిని. తాళిమి ఇడండు = మీర్వండు. 

తే. చదువుకొంటివి నీతిళాస్తుంబు లెల్ల; 
జాలి రాం 

సీ వెజుంగనిమేరలు లేను జగతి ; 

నె నం బెలివితి సీమన సయ్య యింక, 

ధాత (వాసీన వాంతకుం దప్పు గలది * ౨౮ 

ఈ రాసుతుసమ్ముఖమునం 

జేరి యెవరు బుద్ధిమతులు చెప్పెడివారల్ 

లే రా % యని పెద్దలు 

దూరుదు రటు గాన నళుకుతో ననవలెస౯. a 

టీక,_బుద్ధిముతులు = బుద్ధిని మతిని (నీతుల ననుట). అశుకుతోక=జంకుతో, 
నావలన గొదువ లే దిశ, 

'దేవరకును విన్న వించితిని మాచి త్తం, 
బీవిధముం డెలుపకున్న ధ 

రావరనుత మొ రెటుంగరా సరదాల 2 ౨౦, 

టీక, _దేవరకు = జేవరచారితో (నీతో ననుట). ధరావరసుత= రాబకుమారా, 

అనిన నగి, “మెందు గలబే 

మన సెజుగోనికలయు నొడలు వుజిచినసివము౯ ? 

కచ చేలా? మననునకు౯ 

మనసే తార్మాణి మని కుమారుడు వేగ౯. రేతః 
టీక ._కెనిదు షు ఏలా. తార్కాణము = నిదర్శనము. 

వల దన్న మాన కర7౯ 

జలమునం దనపాలివిధి వెస౯ గొనిపోవ౯ 3 ' 
' డొలుజన్మ ౦బునం జేసిన 

కొలయును బుణ్యంబు కట్టి కుడుషక యున్నే 1 3౨, 
టీక, చలమునకొ = క్రోఫముచేక, విధి = దైవము, కొలయుకొ == సొప 



ద్వితీయాశ్వాసము, ne 

మును, కట్టి కోడుపక యుస్చే = నిర్బంధించి అనుభవింప జేయక యుండు'నా. 

క. చనుచో వాకిటి పెద్దలు 

గని దిగ్గన లేచి, * రాజుగా రిట లేశే!' 

యని కొదుకుచు నన లేకుం 

డిన నే మాయె నని మందటిల. బల్కి_ తగ౯, 3౩ 

టీక. _కొదుకుచుకా=నోయడ తడంబడుచు. మందటిలక = ఊజడిల్లునట్లు గా. 

సీ, నికవువ్వుశుత్తుందావికి వెంటం బడు లేంట్ల 

రుంకృతి మాగధ_స్తనము గాంగ 

గడి(ది రాయకుమార గండెపెంజేరంపు 

రవళి కంచుకిలోక రవము గాల, 

తల చుట్టి వచ్చుద్భగ్గాళధళ్య ప్రభ 

లిరువంక వేయుచామరలు గాల, 

నలుబెస ల్రిజుమిట్లు గెలువు దేహాచ్బాయ 

తలగ (దోయల రానిబలము గాయ, ' 

తే, శాజసంబునం గమ్యాంతరములు గడచి " 

యరిగ నవుడు జగన్మొహా నాంగవిజిత 

"రాజ రొాజకుమూరసారంగధరుండు 

“రాజరాజకుమవూరసారంగధరుండు. ర్త 

టీక.._సీక పువ్వు పెళ్తు తౌవికికా= సీకయందున్న పూ బంతి వాసనకు వెంటం 
ఎడ్సు లేంట్ల రుంకృతి = తు-మ్టెదలయొక్క_ యంకారధ్వన్సి మాగధ స్తవముగాంగకొ = 

ఎట్రాజులయొక్క_ పొగడ్త గాయగా; కడింది = గొప్పమైనటువంటి - రాయకుమార = 

సారంగధరునియొక్క్యృ - గండపెంజేరంప్రు = బిరుదుటందెయొక్క - రవళి = ధ్వని, 
కంచుకి లోక =ఆంతఃపఫురపాలక జనముయొక్క - రవము "గాకా == ధ్వని కాంగా, 

కల చుట్టి వచ్చు =శరస్సును చుట్టి వచ్చు నట్టి - దృక్ = నేత్రములయొక్కా - ధాళభళ్య 

పభలు=ధళధళకాంతుల్కు తలల (ద్రోయయగ రాని=విడువగరగాడ నటువంటి బలముగా. 

(కొ = సిబ్బంది గాంగా ఏ రాజసంబునకొ == కీవితో, క త్యూంతరములు = లో6 

భళ్ళు కడచి = దాంట్కి జగత్ మోహన జ లోకమును (భ్రమింపంబేయు నట్టి - అంగ 
8 ~ 



గరా సారంగధర చరిత్రను, 

" శరీరముచేత _ విజిత = జయింపండిన - రాజరాజ = క్రుబేరుని.ళమారజకొమారుండై 

న నలకూబరుండును - సారంగధరుండు = చందు(డును కలిగినవాడు రాజరాజ కు 

మార = రాజనరశేం్నదుని ఫుత్తుంండైన _ సారంగధరుండు, అరిగను = పోయెను, 

తే, అంత నొకకాంత యరుదెంచి యతని గాంచి 

సరగ జని, “యమ్మ సారంగధరుండు వచ్చు 

చున్నవాం డి ని దెలుప, నయ్యుత్చలావీ, 
కోర్కు. లీడేతె నని మెచ్చుకోనుచు నవుడు, 3౫ 

టీక.__ఆరుదెంచి = వచ్చి. సరగకా = శీఘ్రముగా... 

ఉకంతుడో కాక యారజనికాంతుండొ? లేక జయంతుండో? యితం 

'జెంతవిలాస! మెంతకళ! యెంతయొయూర! మిటంచు 'విస్యయా 

కొంతమనంబుతో సవులక_స్తని మొ కనుజెప్పవేయ క 
'క్కా౦త మహాభిలాప.. దటకాపడి భూవెం గుమార శేఖరుకా, 3౬. 

టీక,_కంతు(డొ = మన్య థుండొ, రజనింకాతుండొ == చంద్రుండో, జయం 

తుండో = ఇంద్రసుతుండో, సపఫులకస్తని=గగురుపాటుతోడి కుచములుగలది. తటకా 
పడి = తొట్రుపడి, కుమార శేఖరుకా = యావనవంతుల సిగదండయైన సొరంగధరుని, 

చ, ఉరుకుచ డెంద మెంతమృదున్రా? మణీ తియ్యనితుంటవింటనే 

విరవిరం బోవునారిం గొని పెన్నెీనొన్టైెళతూవువేత న 
చ్చెరువుగం బొంచి కంటికి దిసింపనివాం డవు జేసి యార్చెం బో 

సురనుర [సుక్క మెత్త నగుచోటనె గుద్దలి వాండి యాం గదా, 3 ౭, 
టీక, ఉరుకుచ=గొప్ప స్తనములు గలదానియొక్క. (చిత్రాంగియొక్క)- డెంద 

మ=హృదయము. తీయ్యనితుంటవింటగే= చెఅకువింట నే, విరవిరంబోవు నారికొ= ఒక 

టితో నొకటి కలియని తుమైదనారిని. పెన్నా తీ=గొప్ప - నొట్జెయ తూపుచేకకా=రోజూ 

పువ్వు బాణముతో. దిసింపనివాండు= అందగింపనివాండు - (అగపడనివాండు _ అనగా 

చేసాము లేనివాడు _ మన్మథుండు.) 

క, ఇంతంత గానితమి న! క్కాంతామణి యట్టు లతని గనుంగొని, మణివీ 

శాంతరము డిగి, యతండ | ల్లంతట రా హార్షమగ్న యె తనలోన౯. 

క్ల 'సారంగనయన తనమన |! సారంగను గాంగిలించి యలరల నవు డా 

సారంగధమునిం గూర్చంజె | సారంగధరుం డటంచు సాచెం గలలసకొ, 



ద్వితీయాశ్వాసము సనా 

టీక. సారంగనయన = లేడికన్ను లవంటి కన్నులుగల చిత్రాంగి మనసు ఆరం 

గక్షొ=కోరిక లీజేజునట్లుగా, సారంగ ధరుండు= లేడిని ధరించినళివుండు, సాలెన్ =మాటికి, 

కలంగుక=చింతించును. 

ఆ. జొర! ఏీనిమోహానాకారశేఖ వే 

మాబు నూరు వారికుమారు మాటు; 

నెల్ల దమ్నితోగల వీనికన్లోయితీ 

చేప మాఫు భావు! నేవుమావు పరః 

టీక, చేమాటుక్రా = పలుమాటున్ఫు మారుక = మన్మథుని వారికుమారుళొ =జయం 

తున్సి మాజుకా=తక్కు వపటుచును, క స్టూయితీరు= నేత్రద్వయ ముయొక్క_ సొంపు వెల్ల 

దమ్మి తొగలక్= తెల్ల దామరలను కలువలన్వు రేప్రుకా మాఫుక = పగటియందును రాత్రి 

యందును (పగలు వెల్ల దమ్మిని రాత్రి కాలువను అని వివేకము), ఏపు మాఫుక్ = గర్వము 

a ఛూప్ర్ర = ఆశ్చర్యము, 

సీ చకంగా సోగ యె ముక్కు. § శేశుకు "పె 

ట్రినరీతి సంపెంగబక్కు.. చెగడ, 

లచ్చియన్న కుం దమ్ములకును వాదులు పెట్టి 

కళకళ నగుమోము కళల నీన, 

కరొజెము బ్రరిగి బల్టైండలు డావించి 

నటువ ల నెగుబుజా లతిశ యిల్లం 

గమిం దీసినలీలం గనుపట్టునెమేని 

మిసమిస ల్క-డు మిజుమిట్లు గొన, 

కే, నడుగుల బెడంగు నంచల నాస గొల్పం “ఈ 
న్ జెలంగి యమక p-! యొక్క యొచ్చెము లేక 

నిలువునీరునం బండిన ట్రలరినాండు ! 

వేయు గన్నులు వలయు. బో పని. జూడ. రం. 

టీక, కో శేరు పెట్టినరీతి = నారగేటిచాలువలెనే. మెక్కు=గర్వమును. “తెగ 
డకొ= నిందింపంగా, లచ్చి యన న్న కుకా తమ్తులకుక = లక్ష్మీకి అన్నయైన చం ద్రునికిని కసుల 

ములకును, వాదులు= కలహాములను, కళల నీనకా=కాంతులను పుట్రింపంగా. కంజౌముల్ 

ఫిరిగి= బలిసీనదై. తాపీంచినటువ లెక =మలిచిన్టట్టు గా. కమ్మికా తీనీన లీజ్యకా= =కమృచ్చులో 



కమి దివిచిన తేజస్సుతో. 'ఇెడంగు = సౌందర్యము. ఆంచలకొ= సాంసలకు, అమక్క_= 

అశ్చర్యవాచకము. ఒన్చెన్యం కళంకము. నిలువు నీరునం బండినట్లు = మానిసి పమాణపు 

నీళ్లు నిలిచిన చేనిలో మైరు పండినరీతీగా. 

ఉ, తీరుగ మల్చివేసినగతి౯ దొడ లున్నవ్వి తొమ్ములోనివి 

సారము చెప్పరాదు, బలుదల్పు, నదల్పును , బాలు గాజు నొ 

శార ! మొగముచక్క-(దన ; మన్ని య టుండల నిమ్ము, వీని యొ 

య్యారమె లత సేయ్య్రునహపహాో! యనుచు౯ దల యూంచు సారెకు, 

క, ఇవ్విధమున, నే సీతని ! జవ్వన మివు డపహరింతు సరగ నని, మనం 

బువ్విట్హారంగ వెనుక౯ | బువ్యిలుదొర కలువతూవుమొన దీడంగ౯, 

G, చక్క-_ని వారిలో మిగుల జక్క నివాం ౩ డీటువంటివాని "నే 

చెక్కడం జూచి కాన; జగతీశ్వర ! చిత్తరువందు [వాయ రా 

దిక్క_వమనీయరూప మొకయింతయు ; భాగ్యము గాదె యొచ్చెము 

ల్లక్కినకూరి నా కితండు దక్కినం్ధ దక్కి-నమాట లేటిక౯ 9 రర, 

టీక.-జగలీశ్వర= స్వామీ. కమనీయ = మనోజ్ఞమైన. ఒచ్చెముల్ తక్కిన 
హోరి కా=కళంక రహితమైన (పీతీచేత, దక్కినక = (ప్రాప్తమెనయెడల, 

— ర అవర 

చ. వలవు దువాళి సేయం, బ్లికవాణీ క దంబవుళమృవాసనల్ '"' 

కులుకుంబయోధరంవుమెజుంగుల్ హృదయంబున నాటునంబకం 

బులబెడిదంవువాండీతనముక౯ గనివింపల, జాటుపెంటతో 

సొలవుం బిసాళి వాలు చెలిచూపులతో. దమకంబుతోడుత౯ ర౫ 

టీక, వలప్రు=మోహామ్ము దువాళిచేయకా=దవుడు సేయయగా, వీకవాణి= చిలుక 
పలుకులవంటి పలుకులుగల చ తాంగ్కి కదంబపు= చందనాదులయొక్క... _ కమ్మవాసనల్ 

కులుకు పయోధరంపు మెటుంగుల్ = మధుర మైన నెత్తావులను గుప్బించుచున్న పాలిండ్ల 
కాంతులు, హృదయంబున నాటిన యంబకంబుల = వకుఃసలమందు నాటిన బాణముల 

యొక్క-_- బెడిదంపు వాండి తనముకా=అధిక మైన తీళ్ల భావమును కనిపింపంగకొ=చూ 
పుచుండంగా్నా (కుచకాంతులు డెందమునం (గుచ్చుకొన్న మదన బాణములవలె నొప్ప 

చుండగా ననుట), జూ చెటకోక్ళా సాలప్ప = మంద మైన = వీసి = (క్రూరమెన- 

వాలు దెలిచూప్రులతోోకా = వాండీమైన తెల్లని దృష్టులతోను, తమకంబునోడుతక్షొ = 

“మూహముతోన్ను 'ఆ[ర ర్వొాతి పద్యమతో నవయను 



వీ ఈూకంత గాని లేచే కెవడి సమంబు 

వచ్చు బంగారు మైహెచ్చుజిగికి ? 
గోరంత గాని లే చేరీతిం (బతి వచ్చు 

యావర క్రిమ మించు మోవిరుచికి ? 

నినువుంత గాని లే చెటువతె చన వచ్చు 

సెకతంబు విశాలజభునమునకు * 

గంటిలో. బడినంత గాని లే చెటు లీడు, 

వచ్చు కాటుక కప్పువాల్కురులకు ? 
కే ననుచు నఖిలాంగశ్ళంగార మభినుతించు 

గతిం దులాకోటి మణికోటి కాంచిదావు 

కింకిణీగణ కంక ణాకీర్ణ కలక 
లారవ ములు గులుక 'నెయ్యూర "మొలుక, రక 

టీక, మై = దేహాముయొక్క_-జిగికిక్=కాంతిముందజ, రూకంత “గాని లేదు= 
ఇంచుకంత యేని లేదు (బంగారుతాక లే దనియు భావము మించు మోవిరుచిక్షిక్రా= 

అతిశయించిన యధరకాంతిముందజు యావ ర _క్రీిమ=లక్తుకయొక్క_ రెటుప్రు గోరంత 

గాని 'లేదు= ఇంచుకంతయేనియు లేదు (గోటికి లక్తుక పూసీకొందురుగావున గోరంతయే 
అనియు భావము), జఘునమునకుకొ = కటి ప్రదేశము ముందట సెకతంబు= ఇసుక దిబ్బ, 
ఇసుమంతేగానిలేదు = ఇసుకరవపాటియు.గాదు (ఇసుకదిబ్బయంతయు ఇసుకయే యని 
చమత్కారము, ఎన=సాటి. కప్పు వాలు కురులకుకా = నల్లనై న దీర శేశములముందట, 
కంటిలో బడినంత గానిలేదు=కంటిలో బడునంత కం కొనధికములేదు (కాటుక కంటిలాే 
బడునట్టిదే యనియు ఖావము). అంగ = అవయవములయొక్క_, తులాకోటి = అంచెల 

యొక్క.- మణి కోటి = రత్నముల సమూహముల యొక్క_యు- కాంచి దామ = మొల 

కూలి తీంగయొక్క_ - కింకిణీగణ = గజ్జెల సమానాము యొక్కయు కంకణ = మురు 
గులయొక్క_యు- ఆకీర్ల = వ్యాప్తమైన కలకల ఆరవమ్తులు= సంకు లధ్యనులు, 

ఆ. ఇందనందనుః గాంచి మోహించి వచ్చు 

నుర్వశి తెఆంగు దోప నయ్యుర్వసితప 

'యోదకచ పాక శాసని యొజవు నెరవు 

నక్కుమారునిం గని చేర నరుగ్గుబేర. మ ర౭, 



౬౨ సారంగధర చ ర త్రము. 

టీక,.._.ఇంద్రనందనుక్షూ = ఇం్యద్రునికమారుండైన యర్జునుని, తెజింగు = విధము, 

(ఆ) ఉరు అసిత పయోద కచ=గొప్పమ్రై నల్లనైన మేఘుమువంటి కొప్పుగలదైన (యా) 

చిత్రాంగి, పొకశాసని ఒబిప్రుకొ నెరపు = అస్థనునియొక్క. సౌందర్యమును వ్యాపింప 

కేయుచున్న, ఆరుగుజేరకా = రాయగా. 

తే, అవుకు మంజీరకలకలం బాొలకించి 

వలదు వల దన్నగతి దోశం బలికి పెనంగు 

నంచగమిం గాళ్లం దోచి యే తెంచా శకున 

మడ్డగించినపని సేయ నగునె యెందు * రల 

టీక,--మంజీర కలకలంబు = కాలియందెలయొక్క్చు.. మసూజ్ఞ ధ్వనిని, పలికి= 

కూయుచు. వెనంగు అంచగమికా = (కాళ్లకు) చుట్టుకొన్న టువంటి హంసలయొక్క. 

గుంపును, శకునము = శుభాకుభసూచకము (పత్నీ యనియు భావము). 

క్క, తనుం గన్న వారి నామడం 

గను మన్న ది కేటపడంగం, గడు వేడుకతోం 

బినతల్లికి నెదురుగ 'వే 

చని యవు డిం సెనయ వినయసం భమపరుం జై, రీనా 

టీక, == అమడకా కనుము అన్న ది=ఆమడదూరమం దున్న ప్పటికిని చూడు మని 

యుండుట. వే=శీఫ్రుము గా. ఇంఫు ఎనయక్= పీతి అతిశయింపంగా, వినయ సంభ్రమ 

పరుండై = న్నమతయొక్క. వేగిరపొటునకు లోచనెనవాండైే, 

ఆ,రాజు లేనివేళ రాం జెల్ల డిందు నా 

వలన దప్పు గలదు, లలన సె, 

మనుచు” మనుచు వేండుకొనురీతి 'మొక్కుసా 

రంగధరున కను గురంగనయన. ౫o, 

టీక. కురంగనయన = లేడి (కన్ను లవంటి) కన్ను లుగలదైన చిత్రాంగి, 

మనుచుము = రక్నీంప్రుము, 

క్క వనుభేశుండు నీవును నొ 
క్యసమం బని మది. దలంపంగా, నాకు నయా! 

యసమాంబకుండ వయ్యుక్, 

బాసంగసనె తొడియబడం |బణామము౯ ఘటియింప౯ ? AN: 



ద్వితీయాశ్యాసము, ౬3 

టీక... వసుచేశు(డుకొ= రాజును, అసమ అంబకుండవు= వేటు తల్లి కలవాడవు 

మన్షభుడవు అనియును భౌ), తొడిబడకా=తొటుపాటుతో, (పణామముకొ = నమ 
సారమును, 

తే. అని నుశీలయుబలె నా గయాళిజంత 
చేయి చూకి ముందటజగ విచ్చేయు మనుచు, 

నయ్యనఘుం దోడుకొని యేంగ నతివినయము 

ధూ ర్తలవణ మని మదిం దోంప నపుకు. గం 
టీక,__సుశీలయుబ లెక = మంచిస్వభావము గలదానివలెనే. జంత = ధూర్తు 

గాలు, విచ్చేయుము = విజయంచేయుము- రము, ఆ అనఘుకా=ఆ పొపరపొతుని, 

= గంబూర గులికి యనురా! గం బూర మనంబు, చల్లంగాం బన్నీ టా 

వింబోేష్టి యతనిపాదా | బంబులు గడిగిం చె: గూర్చి సకియలచేత౯, 
టీక, aren పు దొండపండువంటి _ స్ట = = 'మోవిగల దైన చి 

తొంగి, మనంబు అనురాగంబు ఊరకా = మనస్సులో (పేమ ఉప్పతిల్లుచుండంగా, 
“బూర = కర్నూరమును. కలికి = (పన్నీ టిలో) వేసి, అబ్బంబులు = కనులములను, 

వ. జనవరసూనుం డందులకుం జాలం [బియంబు దొలంక నన్నెలం 

తను గని, నీ కువూరుండం గదా యిటు తక్కినవాంకి న ల౯ 

రర నాకు నింితయుపచారము సేయల నేటి కమ్మ నేల! 

డనవుడు “నాకు మారుండ వె యాటను చేయుదు' [జా 'నేర్చున౯ా, 
టీక,.___జనవరసూనుండు = రాజకోమారుండేన సారంగధరుండు, తొలంకడొ = 

ఇల్టివిరియు చుండగా. ఆచెలంతేక = అచ్చితాంగిని, అనవుడుక = అని పల్కంగా, 

కాకుమారుండ వె = నాఫుళ్తు్ర)ండవే (మన్మథుండవే అనియు అర్థము), 

క్ ఏర్చినబలుమానిక ములు సేతుం న 
న! జ x క్ జం సేర్చినయొక జాళువాపసిండిగద్దియ పై. We న 1 

గూర్పుండంబెట్టి వినయము ఆనీ PR. 

గూర్చి నృపాలసుతు, గూర్చి గార్తి పొనంగ౯. | ల * PA, 

త్తే మోవి జిజబునవుం ములక ఆత IN చింపు వో తె తలిరుంగ రా విం జిజు వ్వు e త్త ర 

వ has aD 
నలరుకమనివాననల్ గులకరింపం, 

ఆశీ ఇ 



జర సారంగధర చరి తృము, 

గెలనం దియ్యని లే నెలు చిలుకుచుండం 

౫లికిలతకూాన యాక్ మ్మ పలీ*ె నపుడు. = గక, 

టీక.---తలిరు కెమోనిక - తలిరు = చిగురుటాకులవంటిీ- కె మ్మోవిక = ఎజ్జనియ 

ధరోస్టమందు. గులక రింపక్ = వ్యాపించుచుండంగా, శిలనకొ = సమాషహమునందు, 

తీయ్యని 'కేనెలు= మధురములైన (రసములు అను) మకరందము. కలికి= విలాసవచియైన- 

లతకూన = లేందీంగవంటిటైన. ఆ కొమ్మ = కాఖారూపమ్రైన యా చ్నత్రాంగి. 

ఉ, సీసుగుణత్వమున్ , జెలువు, నేర్పును, నెచ్చెలు లెల్లం జెప్పంగా, 

ఏసరవ్రూనిమోహమున ఏనులవిందుగ విందు నవ్వే 

ఖాసనుమకాండ్క చేడు పొడగంటిని గన్నులపండు నయ్యె; re 

చేసిన భాగ్య మెవ్వరును జేయ రయోళి! ఫలించెం గోరికల్, ౫.౭. 

టీక.వీసరవోని = తక్కువగానటువంటి, వీనుల విందుగకొ = చెవులపండు 

వుగా, నవ్య,...0డ-_ నవ్య = నూతనమైన - "రేఖా = సౌందర్యముగల - సుమకాండో = 

ప్రప్పుబాణుణా (=మన్హ ఖభుండ్యా, 

ఉ, చందురునిన్, జయంతుని, వసంతునిం, గంతుని, నాడిగా జనుల్ 

కొందటు మోహనాంగు లనుకో విని పోవుకు శాక, చూడ లే 

చెందును వారిరూప మది యొట్టిదయో* యిబె నిన్ను. గంటి నా 

నందము గాల. చేడు నుదినంబుగ నావదనంబు రంజిలెన్, ౫౮, 

టీక. _కంతునికొ = మన్య థుని, మోసానాంగులు = ఫౌందర్యవంతులు, వడ్ 

నంబు = ముఖము, రంజిలెకొ = (ప్రసన్న మాయెను, 

&, తొల్లి మనంబులో. గలుగుతుందుడు "కెల్ల ను బాస గామిన్ 

హాల్లక బె, యెంతపని కన నిధానము నీవు గల్ల, నే 

నల్ల విభుండు రాం డనిమహాపరితాపము నొంది యెలా చిం 

తిల్ల (గ వెన్నం బెట్టుకొని చేతికి నేటికి నంగలార్చంగన్ ట్ గడ్ 

టీక,..కామినీ = వలపుగ కెలపాలిటి _ హూల్లకబాణ = (వాల్లక = ఎజ్జగలువ 

బాణ = వెాణాముగాంగలవాండా, అనగా మన్మ్మథుండా, నిధానము = నిశేపము, 

క నను జూడలాం డ చేమో! 

యని నిన్లు దూరికొనుచుందు ననయము ) న్నాపై 
r 



ద్వితీయాశ్యాస ము, ల 

జనరు గలందుకు గుటు తిచె 

కనివించెనుు మనము వేడుకలు గనం గ లైన్. ౬౦. 

టీక,_దూరికొనుచుందును = నిందించుచుందును. అనయము = మిక్కిలి, 
నరు = (పేమ. మనము = మన స్పని యర్థము - ఉభయులము నని భావము, 

. నాయపరంజిమేడ యొకనాండునుం జాడవుగా, యగోచరం 

ఛా యురుముంజిము త్తీయవు టన్ను వసోరణగండ్రయంద, మా 

చాయల శెంవుటోవరుల చందము, నా చలువ ల్లాలంకురే 

శాయల రా యరంగుల సరాగము, నా మణి కుడ్యభాగముల్ ౬౧, 

టీక. _ఆపరంజి = బంగారు. ఊరుమంజి = పసుపునీరుకలిగి నట్టి. అన్ను వ = 

కాకు మైన = సోరణగండ్ల = గవావీ.ములయొక్క. చాయల = కాంతులుగల-కెంపు== 

త్నఖచితమైన - శీవరుల చందము = కేళికాగ్సృహములయొక్క_తీరు. నేరాయల రాజ 

ర ద్రకాంతమణులయొక్క._ - అరంగుల= తిన్నెలయొక గా - సరాగముకొ = హాగునుః 

డ్య=గోడలయొక్క-. అనగోచరంబు = మొడందరము గానివి, 

ఇ అందు వినోదమార్లములు, నందు విశేషము, లందు హరు, లిం 

ఫొందలగం జూచి, మానికపు టోవరిలో సొగను ల్నటింపంగాం 

గందము వక్క-లాకులును గైకొని, వేడ్క. నెకింతసేవు నీ 

వందుల విశమించి, చనువూ చను వమానముతోడ,.___నావుడున్. 

టీక *—-వార్యులు = నాకౌపుబనులు. ఆఅందులక్ = ఆశేళికాగ్భవామందు. చను 

రానముతోడక = అతి (ప్రీతితోడను, 

న్స న ౧వెడనగ వంకురింపం బృథివివరసూనుండు వల్కు నప్పు డ 

సోప్పడంతుకతో డ.__“నా కివుడు [పాణపదం బగుపావురంబు _పైం 

«దుం బొడ వేంగి పెంటి. బొడగానక యిచ్చట (వాల్వె దాని వెం 

బడి బడి రాజు లేనియెడ మావినతల్లివి నీవు గావునన్, ౬. 

టీక...-ప్పథివీ వర సూనుండు = భూ నాయక ఫుత్తుంలడైన భి 

వెడనగవు= చిజునవ్వు, అంకురింపక. = మొలకయె త్తంగా, పడతుక = (శ్రీ శ్ర 

వ. రవి శశి రశ్మికి జొూరంగరాని భయానక మై మెన నీమణీ 

భవనము వచ్చి సొచ్చి పద కవ ల్లని (మొక్కంగంట్వి స్. 

9 



జ. సారంగధర చరిత్రము, 

దన్రకరుణావి శేషమున నన్నియు నున్నవి యేటి కమ్ము పా 

రువము నెసంగు; పోయెద సరోరుహలోచన,? యన్న నవ్రుచున్, 
టీక,.రవి = నూర్యునియొక్కయు - శోశి= చం ద్రునియొక్కు_యు - రశ్చికికా = 

కిరణమునకు. భయానకము = భయంకరము. భవనము = ఇంటిని, పదపంక జముల్ = 

అడుగుందామరలను. నీది = నీసంభంధ మైనది. అవు = అయినట్టి, నసరోరునాలో దన = 

పద్ద ములవంటి చే తములుగల దానా. 

క, “పోయెదు గా కివు జే మౌని 

యాయనచెయివట్టి, వట్టయాసల నవు డా 

గాయకవుజంత చెంతం 

చఛాయకం. దోడుకొని, మేడపయికిం జనియిన్. ణన, 

టీక... గాయక ప్రజంత == టక్కు_లభూర్తు రాలు. 

ఉ“ పాయని మోహళతాపమున భామిని యుండ, నందుమిోం:ద "నేం 

డీయెడ హాని వచ్చు నని యెంచక్క నూరక విట్టరేంవుచే 

సీయన కన్ను. గాన కివు డిచ్చట వచ్చునె! యమ్మచెల్ల! యే 

మో యిది కారణంగ బనుచు నూహలు సేయుచు. బోడ చేడియల్. 

టీక...-భామిని = శ్రీ (చిత్రాంగి. పిట్టశేయపుచేకా=పత్నీ (పావురము) యొక్క 
విబ్బంఛ ణము చేత, అమ చెల్ల = అక్చేర్యము, (పోడ వేడియల్ = (పౌథ్నలైన శ్రీలు, 

ఆ, తత్తజింపం దొణయగి, “యి త్రేణీ నిది యుమొ? 

సూటి గాదు, తలశం బాటి గాదు. 

తగదు మాను మన్నం బగవార మగును మి. ee 
క్క_టికీమనముపుల్రినక్షటికి మనము. ౨ జం. 

క--(ఈ) కటి .., టికికా - కటికి = (హూరమయిన-మనము == మనస్సుగల 
డైన - (యీ పులిన కటికికా = సెక తనితేంబకు (ఆనంగా ఇసుక చిన్నెలవంటి పీజణు౦దు 

లు గలదైన చిత్రాంగిక్సి, మనము = సకియలమెన మనము. 

క. అటు గనుక నీమె చెప్పిన 
యటువ లె నియ్యకొని లియ్య మై యుండంగా, 
నటుమోంద దైవ గతి" యని 

యటు నిటు నడయాడుచుండి గౌ చెలు లంతన్ , ౬౮, 



ద్వితీయాశ్వాసము, ౬౭ 

టీక. ఇయ్యకొని = అంగీకరించి, లియ్యము = (ఈ మతో) ఐక్యము. 

నిగోణి నోణమణి శేణి కాంతుల. 

జర ణాబ్లరాగంబు శిరము దన్న, 
జ్ర 

జాతేరూప కవాట జాత రూప స్ఫ్ఫూ రి 

నంగవలీ అరు యవల (దోయ, 
కి 

జాల వా_క్తీక వజ జాల మంజుద్యుతిం 

గనుదోయి జిగి యోరగంటం: జూడ, 

న స్తంభ నీలమయ స్తంభ రుచితోడ 
నెజికొప్పుంగగప్పుడా లొరసికొానలో, 

కేన వ్విలాసిని యతిమనోహరము లైన 
దాట 

చవిక లరంగులు పాకలు చప్పరములు 

నాది మైన విశేషము లన్నియతేని 
కెచ్చరించుచు మేడమై కేగునవ్రుడు. డ్. 

టీక.నిగోణి = సోపానముల (యందు జెక్కంబడిన) - శోణమణి (కేణి కాం 
కులకా = కెంపుల వరుసలయొక్క_ శోభలను, చరణ అబ్బ రాగంబు = పద్మములవంటి 

పాదముల యొబుఫ్పు శిరము దన్న కొ=తలను తన్న 6 గా(ఆతిళయింపంగా అనియు, మెట్ల షె 

కాలుంచి యెక్క6గా అనియు ఫావము; జాతరూప కవాట= బంగారు తల్పులవలన 

నుండి-జాత= పుట్టిన-రూప స్మూూర్షిని= బూయా (ప్రకాళమున్కు అంగ వల్లీ చఛాయ= తీ 

వంటి శరీరకాంతి, అవలగద్రోయక = వెడలగదోయ (గా) జాల = కిటికీల. మొ క్రికజ 

ముత్యములయొక యు - వ(జి = వ(జములయొక్క.యు - జాల = సమూహము 

యొక్క_-మంజుద్యుతిక = మనోహరమైన కాంతిని కను దోయి జిగి = నేత్ర యుగళ 

కాంతి, ఓరకంటకా= అపాంగదృష్టి చేత, చూడకా; అ సంభ = అనుందమైన- నీలనుయ 

స్తంభ రుచితోడకా = నీలవికారమైన _స్పంభముయొక్క. కాంతితో, ెటీకొప్పు కప్పు 

డాలు = గొప్పదైన కొప్పయొక్క నల్లనికాంతీ, ఒరసీకొనంగకా; చవికెలు = బోడ్డు 

జావిళ్గును. చప్పరములు = పందిళ్లును, 

శే, చందకాంత వితర్చికా సాంద్ర కాంతి 
అగు 5 

యిందనీల మయ స్తంభ రుందద్ క్తి 
వ 



ఆరో సారంగ ధర చరిత్సము, 

రెండు బనంగొని యిరు దొనరించె మదికి 

గంగ యమునయు.: గూడినభంగి మెబుసి. రెం, 

టీకః,.చంద్ర కాంక'- విత ద్దీకా = తీన్పలయుక్క_-సాంద = దట్టమెన. ఇంద్ర 

నీలముయ = ఇం దనీలనుణి వికారమైన - _స్తంభ-రుంద్ర = దట్టమైన-దీ వీజకాంతియు, 

ఆరుదు ఒనరించెకొ = అక కమాను గలిగిం చెను, 

'ఉ నాయక మైన కెంపుగమి నాటిన చోటులు సాంధ్యరాగము౯ ' 

జేయయ, నిం దనీలముల చెక్క_డపుంబనిచక్కి. యంధకా 

రాయిత మై వెలుంగ, మగశా లమరించినపట్లు నెన్నెలల్ 

గాయల, ము వ్వెలుంగులకుం ? గందువయో యన మించె నందుల౯ా, 

టీక, నాయకమైన = (కేష్టమైన- కెంపు గమి = కెంపుల సమూహము రాగ 
ముజౌ = సంధ్యా కాల సంబంధమైన యెజుఫును, చక్కి = స్థలము, అంధ కారాయిక 

మె = చీకంటివలె నొప్పుచున్న దై. మగరాలుజవ(జములు, కందువ యో=స్థాన మో, 
చ, పరిమళవేటు లారజవుంబల్కులచిల్మ-లు( ఛారువంవుం బం 

జరములు దూంగుటుయ్యెలలు. జప్పరమంచము లీంచుతాపవిపూ 

సరములు ధూపనాసనలసం భమముల్ గలశేళిరత్నమం 
దిరముల నక్కు_మారుని మణీమయ వేదిక నిల్పి చెగంటక౯. ౭౨, 

టీక..._.పరిమళ పేటులు = గంధఫుంబె స్టైలును. ఆరజపు=సౌగసుగల. చప్పర = 
ప్తందిరిగల, ఇంచు = మనోపహారవముయిన, వేదికకా = తిన్నెయందు. 

'ఉ, కడం జూచిన౯ా రతుల కేకట తీరం వాసీనట్టి కా =, 
కకక ళారహస్యములు నోప ప్యము లౌచన్చసీతిబంధముల్ 
నాకవురీ విలాస కలనా గణికామణి కాము కాది నా 
నాకృతులు౯ వి విచితగతు లచ్చట నచ్చపలాశీ చూవుచు౯, ౭3, 

టీక,రతులకుకొ= క్రీడలకు, ఏంకి ట = మిక్కుట్నమెనకోరిక. క్రొకో..క కళా 
రవాస్యములు= కొక్కో_క్యనిచేంజెప్పండిన కళా మర్యములను, గోష్యము లౌ చవుసీళి 
బంభముల్ = రహాస్యమ్నులెన యెనుబదినాలుగు విధములైన రతీబంధములను. నాక,. 
తులక- నాక పురీ =స్యగ్ర పట్టణమందలి.విలాస స =ళ్ళం గార చేస్టలుగల - స 
చేశ్యా శ స్టులును-కాముక = విటుఫురుషులును _ ఆది= వెందలై న- నానా ఆకృతులుక్ష: 
అనేక రూపములను, వీచి క్రగతులు = తల మాగ్గములను, 



కై ఈ విటు లెస్స చూచి తె మహి న్నెఅజాణవు, వల్ల ఫక్పు చే 

స్ట్రావిరతానురాగయుతు. డై తగ, నెయ్యవుటాలమందలో 

నావగ "లెల్ల నక్క_లికి యారసి గైకొని యుస్కి నో వయా 

హావకశాభిరాను జలజాంబక ేళివినోదవై ఖరి౯. ౭౮, 

టీక. ఈవు = నీవు - ఇటు=ఈదెసను - (ఈవిటుకా = ఈవిటకానిని - (శ్రీ 

సృష్దులవారిని అనుట లెస్స చూచితే = చూచితివా (చూడుము అనుట), (బేని 

కనంగ, మపాకా = భూమియందు “నెజజాణవు= నీవు మిక్కిలి "సేర్చరివి (ఈవిటుండు 

నెజజూణ-[ అవును) వల్ల. . .డై---వల్లవీ = గోపికల యొక్క_ - కుచ = పొలిండ్లకు - 
షస్ట్ర = అనుకూల మైన-అనురాగ = (సేవతో _ యుతుం డై = కూడుకొన్న వాం డై, 

కఠగకా = ఒప్పా ; “నెయ్యపుటాలమందలోక = = (ప్రీయనుయిన యావుల మందలో, 

ఆవగలం ఎల్లక=ఆవన్నె లన్ని టిని ఆకలికి =ఆచెలున (రాధయనుట, ఆరసీ = క నిపట్టి, 

శెకొని = (అకృమ్ణుని) చేపట్టి ఓవ..,బక-ాట = ఓయి-వయః = యౌవనముచేతను- 
= చేర్పుచేతను - అభిరామ = మసూవారుం డయిన _ జలజాంబక = తొమర 

sea కలవాడా (మ _సథుండా, శీలి వినోద వైఖరిక=కీడా కాతూహాల (ప్రకా 

రమందు (ఓయి వయో హావ కళాభిరాముండా ఈవిటుని గ్లాకొని యాకలికి కౌతూవాల 

(ప్రకారమందుు), ఉనికి = ఉండుటను, (లెస్స చూచఛితె? అని యన్వయము). 

క, ఒకం దూరు వూనం జెలి యం 

దుక జం కెనయంగం జూడం దా మటి కటిసీ 

మకు బెనగును, “గామో నా 

స్త కుత స్పీమాి యటంట సం బయ్యెక. ౭౫. 

టీక. ఒకడు = ఒక పురుషుడు, ఊరువు ఊనకా = తొడను ముట్టంగానే అని 

(పకృ తాగ్థము- (ఊరు Ms ses వహింపంగానె యని అస్థాంకరము). అందు కె= 

అంతమా[త్రమున కె, ఇలి= స్రీ, జంకు ఎనయ(గకొ = (వానికి భయముక లుగుసట్లు గా, 

తోకా = వెంటే హ్ మణీ = తిరుగ కటిసీమకుకా = నితంబ ప్ర దేశమునకు- 

అని (ప్రకృతార్థము (సీమకు = పొలిమేర కని wa సపెనయగుడుకొ=క లహిం 

చుచుండంగా, (గామో "నాస్తి స్ == (గ్రామము లే దనయ, సీనూ కుతః=పొలిమేర యెక్క. 

డీది అటంట = ఈ లాగొన న చెప్పుట. సిద్ధం బయ్యెక్ = నిజ మాయెను. 

క, అనుచు విటీనిబసంఘుము 

కనడ గోపాలుం జూపి కడు నేర్పుగ నా 
న్నా 



20 సారంగధర చరిత్రము, 

డిన సరసవాక్యములు విని 

వినములు చేసికొన చెలియ ఏను మని పల్కెకాా రక, 

టీక,..._.వినివినములు చేసికొనకొ = వినియు ఏననట్లు ఉండంగా, 

' ఉ.“అల్లన గాధిరాజనుతుం డర్శిలి మేనక ము ద్దొనర్బ రా 
గిల్లీ కుచంబు లాన గమకించుట గంటి వె రాకుమార ?'... య్యా; 

నల్ల నగాధిరాజనుతుం డరిలి మేనక ము ద్దొనర్బ రా 

గిల్లి కుచంబు లాన గమకించుట బాల్యము గాదె మానినీ 2౭౭, 

టీక. అల్లనకా = మెల్లగా, గారి కొజసుతుడు = విళ్వామి తుండు, అర్ 

లిక = (పేనుచేత. మేనక == మేనక యను నప్పరస ఆనకొ = స్పృశిందుటకు. గమ 

కించుట = యత్నించుటను. (అల్ల) నగాధిగాజ సుతుండుజహిమవంతుని కుమారుండైన 

(యా) మైనాకుండు మేనక = హీమవంతుని భాొర్యయెనమేనక. అనక =(త్రావుటకు, 

మ,పలునుక్కు. ల్నిగుడ౯, గళ 'ల్యెలయంగాం, బె సెం జెమర్చన్ సము 

త్క_లికల్ పెంపు దగం, బెనంగి, యలసత్వం బొప్పు సం దీక్క విం 

తలు గా నుండుట గంటినా రతివినోద పౌఢి రావూలి£ “యాం; 

దలిరుంబోండిరొ కంటి వా రతివినోద్మ ఫొఢిజె బ్లా గదా.' ౭౮ 

టీక,కళ్లల్ = కాంతులు, 'సముత్క_లికల్ = వేడుకలు, సందు ఈక = ఎడ 

చాయక, రతి వినోద (ప్రైోఢికా = సురత విసూదమందు సమర్ధత చేత, రాచూలి = 

ఛాజకుమాశా. తలిరుంబోండీరొ = చిగురువంటి మేనుగల యోచితాంగీ. అది విసోూద 

(పౌఢి జెట్లు = మిక్కిలి విసోదమందు దిట్టతనముగల నల్లులు, 

ఉగనిక్కుగం జూడు, చిత్ర మిది నెమ్మది వేడుక నోలలాస న 

మృక్కలగుట్టు బట్టబయ ల గనివింపగ, శౌరి పొన్ను 

నెక్కి రమించు చున్కి_. “యన్రనే, మగువా యిది చిత మూట ఈ 

నిక్కము, కృష్ణలీల గద నీ విపు జెన్ని నమార్ష మంతయుకా.? ౭౯ 
టీక, ఓలలాడు=బల క్రీడలు సేయుచున్న , గుట్టు = రహస్య (ప్రదేశము. నుగువా= 

ఓతరుణీ, 

క. ఆని యిటు లతం డాకామిని 

యనువాక్యము లెల్ల వేజి యర్గముగా నే 
ర్పున విజీచి మాట లాడిన, 

మన సేనియు విజుగ కవుడు మదవతి కణశన్,. ౮౦ 
f 
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, పసిండికదంబము మంజుల | వసనకదంబము ననర్థ్హ వరవమణిభూహా 

వీసరంబులు విరినెతౌ ! విసరంబులు దిగిచి వలపు వెలి విసరంగ౯, 

టీక, పసిడి కదంబమున్ = బంగారుసమాసామును,. మంబాల=మ నోజ్జిమైన - 

సన = వస్త్ర: ఆననర్ట = వెలలేని, విసరంబులు = సమాహములు, విరి సెత్తావి = 

)వ్వుల కమ్మవాసనలుగల - 'సరంబులు=ఐమాలికలును, వలపు = పరిమళము (మోసా మని 

కశారనరమి 

, ఓయి నెఅజాూణ, తలకోన 

జేయుము విరు లివె, జవాది చెయిం బట్టుము, వా 

లాయ మెద చేర్చు కలపము, 

కో” యని యీగానె వరుండు కో యని యార్చళ౯ ౮౨. 

టీక. తలకిొనం జేయుము= ధరింపుము (నిన్ను తలంచుకొనునట్టు చేయము అని 

నా). చెయి! బట్టుము= చేత (గ్రహింపుము (చెట్టం బట్టు మని భావము, కలపము = గంద 

ఘను. ఎద జీర్చుము = బొమ్మన బూయుము (లోమశ తన్ను 6 చేర్చు మని భావము, 

ఫో అని = తీసికొమ్లు అని (శన్న (గ్రహింపు మని భావము). ను ఫల 

శే POR లైన దిదిగొం గొ మంచు గప్వు ౨౨౨౨ 
రంబు సగపాలు నించి విడెం బొసంగి, TE శ: 

da పయ ww ia. 
“పఫూనువిరా నెయు భోగంబు భూపుణంబు | న్నీ ప. | స్లో 

స చ లా 
అసల ని వని యాతాల యొసల రాల, ఏ “ఆపై, 

టీక...-కొమృంచుకా - కొమ్మ.- అంచుకా - అని పదవిభాగము, _కోప్టై పై . 

క్రొనుమా (కొమ్మ = చెలువ - అనయా చ్వితాంగి వైన నేను అని యర్ధాంతరము). సగ 

ఫాలు=అగభాగము, ఫూనుమో - మెయిక = నీదేవామందు - అని యొక విభాగము. 

(వూనుము - ఈమెయిక్ = ఈనాదేహమందు - అనియు). తాగ = గయాళి, 

మ, అవి చే నంటి, ఇనంటిం జూచి, యతం డి ట్లకోదల్లిదండుల్ మనం 

బు విరాజిల్ల గం గూడం బెట్టినధనంబుల్ లోకమందు౯ గానూ 

ళ్లవిగా కెవ్వరి వను వను? కానలయు వేళల వచ్చి కొంపోదు. నే 

డివి సాపెట్టియ నాదుదాశ్రురముగా నిం దుండ ని aan 

ir ee కుత్సితుర్నాలైన చితాంగిని, ఇట్టు అక ae ne పల్కు. ను. 

కొమాళ్లవి = ప్రుత్తులవి:((గ్రామ్యము నా 



౭ సారంగధర చరిత్రము. 

భావ = 

అని | పీయము గడల్కొానం బ 

లిన, నెంతయు హావభావలీలాగతులకా 

దనచతురోకులచే నా 

యన మది మేకొలుప లేక వ్యాకులమతి రై యె. రో, 
టీక, =—కడల్ళ.నకొ = అతీశయించునట్లు, హావ = శృంగార చేష్ట యొక్కయు _ 

మద సూదయముయొక్క_యు - లీలా = విలాసముయొక్క_యు - గతులకా = 
నడవడులచేత. చతురో క్రులచేకొ = చదురుమాటలచేత, మేకొలుప లేక = అంగీకరింప 
జేయ తేక వ్యాకులమతి = కులంగిన బుద్ధిక లది, 

ఉ. ఆతరశాతీ జెందమున నారట మొందుచు, “నేమి సేయుదు౯? 
రాతికి దోడు వోయినది రానుతుం 'డెందము, మెత్త గాదు దా 

దాతికి నచ్చి యుండ నిశ చాళిమి చెల్లునె * మారు డంటిమూ, 

ఫఘాతకుం డోర్వ రాదు, సముఖంబున నేటికి రాయ'బారముల్ 9౮౬, 

టీక... జెందమునక్షా = హృదయమున, దాతికికా=సమిపమునకు, 

' మ, అని యూహిం చుచు, లజ్జ బో విడిచి, 'మీకాంతంబుగా న'లైస 

బ్లనుచుకా, బైట దొలంగ, నీవి వదలక ల అన రు. నె 
మృనము౯ గవ్చినం గన్ను గాన కవు డామ క్తేభగంభీరగా 
మిసి యత్యంతనిరంకుకోద్ద్ధతిని బల్మీ లా బట్టంగాం జూచినక౯ ౮౭, 

టీక,(క) మత్త ఇభ గంఫీర గామిని = మదించిన యేనుంవలె గంభీర 
ముగా నడుచునదైన (యా) చిత్రాంగి, అత్యంత నిరంకుళ ఉద్ధలిక = మిక్కి. లి అంకు 

కము (అడ్డు) చేని యాద్ధత్యముచేళ. 

క. గడగడ పాపభయంబున 

వడశకుచు, నిది యెటిగొడవ వచ్చె నటంచుళ 
వడి లేచి యతండు “తల్లీ, 
తడ వాయెను వచ్చి; పోయెదను చే.” ననుడుకా..__ రారా. 

క, ని న్నెదు రెదురే సూడల 

నిన్నాళ్లకు సెలవు గాయ నిట వచ్చితి. నిం 
f 



ద్వికీయాశ్వాసము, 23 

క న్నీవు తిరిగి పోయెద 

నన్నకా, నేం బోవ నిత్తునా నవమదనా * రానా, 

టీక. -నవ మదనా = నూతన మృన్షథుం డైన సారంగధరా, 

అతిమోహంబున మించుతేల్లి నిట సి కాసించియున్నా ననా 

రత సౌఖ్యోన్నతిం చెంద గోరి నుకువూరా, రానుతా, యాత జా 

కృతి న 'న్వేడుకం దేల్పుమొ తలయంగా 'నేణీకిశోరావీ, స 

మతి సారంగభరుండ వయ్యు నలయింపకా జెల్లునే?ి నావుడుకా.౯౦, 

టీక... అచిమోహా౦ంబునకా = మిక్కిలి వలపుచేత. మించు తల్లిని = (శేస్థ్రమెన 

నుఫువంటిదానను, అనారత = స్థిరమైన. సుకుమారా = కోమలుండా (సుందరుండా 

సట.) రా సుతౌ= రాజ కుమారుడా. ఆ రజ ఆకృ్చతిజా = మదన రూపముచేత. ఏజీ 

'ర అక్షికా = లేడి వీల్ల కన్ను లవంటి కన్నులుగల దానిని నన్ను, సమ్మతి!= ఇష్టమైన, 

కంగ ధరుండవు = లేడిని ధరించిన చందుండవు, 

“అతిమోాహాంబున మించుతల్లీ నిట నీ కాసించి యున్నా ననా 

రతసౌఖ్యోన్న తి జెంద గోరి నుకుమారా రా నుతా యాత జా 

కృతి నన్ వేడుక చేల్పు' మంటివిి ధరి తి౯ సత్యవాణి సర 

స్వతి యన్వాక్య మ చేల తప్పు నిజమే వా కుచ్చినా వియ్యడ౯. నాం. 

టీక. అచిమోహం౦ంబున మించు తల్లిని=మిక్కి_లి (పేమచేత మించినటువంటి తల్లిని, 

కమారాజమంచి ఫుత్తు)ండా. రా = రమ్ము ఆత్మజ ఆకృలికాజ= ఫు త్యం రూపము 

“ ధరిత్రి౯ = భూమియందు, సత్యవాణీ సరస్వతీ అకా = యథార్థవాక్కుగలది 

'స్వతియే యనెడు. వా(కోచ్చి నావు = పల్కి_ లివి. 

అని పోగ గుచ్చెలు వీడ, లేనడుము జవ్వాడకా, జగన్ఫోవాన 

_సనగుచ్చృుంభులమాంద హారములు నృత్యం చాడు లోయ చాల్మీ యూ 

డనిబాడన్, బులకాంకురంబు లొనయగూడం, గట్టినాయింతి "వే 

చని యవ్యాకిటి కడ్డ మై నిలిచి కాంకు౯ బట్టంగాం బోయిన౯,౯౨. 

టీక, గుచ్చంబుల = గుత్తుల, గట్టివాయింతి = గయ్యాళి, 

. ౯ అంటకుమో లతాంగి, నన్వు' “నంటిన నేమి మనోహరాంగ* చే 

నంటు పడంగ తే దనుచు నంకుదం గాసి “య టంట గాదు; న 
ఇ 
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౭ర సారంగధర చరిత్రము, 

న్నంటలం జెల్లునే జనకు నంటినవిమ్గట€) “నంటి వైన సీ 

యంటుస నంటు గామి నెటు లంటును గెంటక మేన బాణముల్ 2 

టీక....అంటు పడంగ లేదనుచు నంజుదం గాని=ెనే నంటుడప లే దని'యంటు 

చున్నాను - అనగా ప్రప్బ్పీణిని కాలే దనుట, నీయంటునకొ నీ సంబంధముచేత, అంటు 

'కొమికొ = సంబంధ పడక పోవుట చేత. గంటక = పోకుండ, , 

క, మే లాజడీ వెట్టంగా 

మేలా? నిలు పోప లేం జుమో, చల మేలా! 

మేలావరనుత, తామస 

వేలా? రమియింవు, ” మనుచు మోంద౯ బడిన౯. రీ, 

టీక. మేలు = (ప్రీతిని. ఆజడీి 'వెట్టంగాకా = వ్యర్థము చేయగా. చలము == 

నూత్సర్యము. మేలా (మా-ఇలా) వరసుతే = మన్మథ. తామసము = ఆలస్యము. , 

తే, “హో! మహాదేవ !' యని వెను లంటి శేల్క 

వడిం గడకుం బోవు నప్పు డవ్వని తరణిత 

మణిగణోజ గలకంకణక్యణన ములయంC 
ఒరి న ry Ca బట్టుదుప్పటి చెం జుట్ట పట్టుకొనియె. గ్ 

టీక, _-రణిత = ధ్యనిచేయుచున్న - మణి గణ = రర్న సమూహములచేత - ఊ 

జ్వల = (ప్రకాశించుచున్న - కంకణ = క డియములయొక కషణనము > శబ్దము, 

క, పటి చలపటి యా "రా 
టు లు 

పటిని గరార్చుండం "బటి పకపక్ నగి “యా 
రు ల్ 

కట్టి డి యగువురునకు నను. 

గ ట్టిడి యొప్పంచి యెందు. గదలెద వింకళ౯* గ్, 
టీక....-కట్టిండి = కఠినుండు. మరునకుకా = మన థుసకు, 

శే 

. మాపుకన్నెటీకంబు వాప మే, నది మెచ్చి 

గుచ్చి కౌగిట జేర్చికొనల వలె ? 
చెన్రలలో నమృతంబుం జిలుక నో ర, ది మెచ్చి 

తీయవా కెజి వందు చేయవలటె ? 

బుగబుగ వాసనల్ నిగుడంగం 'గమ్మోప్, 

యది మెచ్చి మోము ము చాడవలటి? 

cir 



ద్వితీయాశ్వాసము. క 

యల్త౦బుం గలయంలా నొయ్యార, ముది మెచ్చి 

పాసంగ దానికి నీవి యొసల వలడె?, 

రము, సారంగధర, వేంగిరము నూని 
ఆశీ క 0 
కలవరమ్లుల నణకించుగ భర వమ్ము 

నాదు ములనూలి గంటల నాదు వినక 

చంట నీయుర మానక చంట దగునో__. కా౭, 

టీక. ఈ పద్యమందు- మేను, అమృతము, మూరు కమ్మోవ్సి ఒయ్యావంబును- 

రంగధరునివి ; చూపు కౌగిలి చెవులు వా తెజ, మోము ఉల్లంబును _ చి తౌంగివి, 

సృతంబుకొ= అమృతోపమమెన మాటలను, నీవి=పోయముడిని (లిబ్బిని అని య ). కలక 
ఫలక్ = పావురములను, అణకించు = అపహసించునట్రి (కరు చేయు. నటువంటి. 

/రవమ్మ = కంఠధ్వని (మణిత మనుట). నాదు = ధ్వనిని, చంటకా = కచములతో, 
మయురము = నీవు స్థలమును, వంట = పోవుట. 

౫. అనినం గాలినళూలము 'ల్పెవులలో నంటించినశ్షైన, నూ 

నిన పెందిమున సొమ్మసిల్లి, మగుడకా వే కేకే య మృంతినం 

దనువాక్యమ్థులు నిక్క మయ్యె నని విన్నంబోయి, కన్నీళ్లు గా 

అ నునుంజెక్కుల, వా తెజం దడువుచుకా రామాలి లో జాలిగ౯, 

టీక _ముగుడకా= తీరుగ. నిక్కముజనిజము. లోక =మనసులో. జాలి= బేదము, 

తే. ఫులుకు వులుకునం జూచి యక్క లికితోడం 

బలుకుపలుకున డైన్యంబు దొలశం బలికె. 

“ననుం 'బెనుప నోస్రువినతల్లి వనుచు నమ్మి 

పలంబో యిటు వచ్చిన చెలం గలిగె. న్నాం 
య య౧ 

క.-పులుకు ఫులుకునకా = భయదృష్టి చేత. చెల్లంబో = ఆశ్చర్యము. 

చ, మదిం దలథళ్ వినం దగనిమాటలు నో శెబు లా చెప్పగా * 

చెదిరి మనంబులోం తెలుగ శేమిటి కీవలవంత. దల్ల డిం 

ఛెదు మది వావి( బో విడిచి? చెల్లరె! తల్లియ దైవ మంచుం నో 

విదు లన విందు, నాకు వినవే పరభామలు దోడ(బుట్టువుల్ . ౧౦౧, 

టీక. నల వంతక =మదన వ్యథచేత. చెల్లరి=కళ్చర్యమయు. కోవిదులు= పెద్దలు 

ళ్ళ 



2౬ సారంగధర చరిత్రము, 

మ వల దమ్థా; యిటువంటి కానిపని యావామాతీ ; యీ వెజ్టబు 

దులు నీ శేల ఘటిళ్లె నమ్మ ? “తెగువ దుర్భాహ లి ట్లాడి యా 

కొల నా శేటికి. గప్టే దమ్మ మజీ లోకుల్ విన్న నేమందుర 

లప (౧ జూతురవ, మా, ధగ పింంఫ 
వ లఘుత్వంబుగ 6 జూతురమ్మ తగ ద రా ధర్మ మూహింపువమూ, 

టీక.__.ఓవామాతీ = ఓసుందర నేతా, ఈకిొలకా = ఈపాపమును, 

క్ష, తమతల్లీ వురంధథ్రీ జా 

త మళల్లీ గదా, దదీయ తనుజుడ నట. హో! 

రమణీ యేతతీ నైనను 
రమణీయే తరగుణంబు రా నేర్చునొకో గ్గ ౧౦౨. 

టీక,-ఠముతల్లి = మాతల్లి ఫురంధధ్ధీ జూతమతల్లి = కుటుంబినీ సమూసాములో 

(పళస్తురాలు, తదీయ తేనుజా(డను = ఆ మెయొక్క కుమారుండను, రమణీయ ఇతరగుణంబు 

=నుసూజము కానటువంటి గుణము. 

కే ఈతలంవు నుజ్జగింవు భూమిశునాన, 

యింకం బదివేలు నేల? నా హృదయ శుద్ధి 

యొరు లెబుంగరు ; మదనారి యొకండె గాక. 

యనుచు దర్గని( జూపి యయ్యన ఘు డనిన, ౧౦౩. 

టీక. మదఛారి = శివుడు. తర్జనిక = జుత్తెన (వేలిని, 

శా, ఆసీలాలక లేన వ్రులయ ని ట్ల (గమః “ఇకా జగం 

చా నౌ మే లన సీన తెల్పుకొన నేలా నసణంబుల్ * సతీ 

సూను గామణి శాన నివాదయ మిచ్చోం గంటి. నేదేవతం 

గా చే నీవినతల్లిం గాను; నిభుభోగ eo ని ఛావింపగ౯ః ౧౦౪ 

టీక...-ఇట్లు అకా = ఇట్లు అనును, సతీ సూను (గ్రామణివి = పత్నీ వ్రతా శ్రీల 

కమూరులలోపల (శ్రేస్టుండవు. 

క, ఛావజునిబారి. బడుచో 

వావి దలంప నేల* ధర్శవ_ర్తన మేలా? 

సీ వింత యేల పెనణాదు¥ 
నే విడ నాకన్ను లాన నిను. గూడ కిక, ౧౦౫. 

౯ 



టీక,.--ఫావజుని బారిక = మన్మథుని హీంసయందు, 

తక్కునుడువులు విడువుము. సెక్కు, లేల * 

నుకగడియమాత మిటు గూడి యున్నం జాలు * 

ననుచు. గదియంగం దలుప్రు మూయంగం దివురు 

నాకలికితోడ ధీరత నాతం డనియె..__ 

టీక. _కదియంగకా = పొందుటకు, 

౧౦౬, 

. “వడి నరపొాలుభోగసతి,. వావులు నాకు బ నేమి *' యంటి “వం 

గడమున శెల్ల సొ డ్డి నిన * గా దటుు చే నలచిన్ననాండ వే 

ర్పడితి.' న టన్న. బోవునె స్వభావము * తల్లీ వి నాకు, న్మేక్రియం 

బడంతుక నీవు ? వావి చెడ మందు మహిం గల దమ్మ యందుల౯ * 

టీక. _వంగడమునకుకా = వంశమునకు. పడంతుక= ఓ వెలువా. 

వల దిటువలెం గక్కూ-టితి 

పలుకులు పలుకంగ, నింత పదరం దగునే * 

తలపోసి చూడు లెస్పగం 

నలంతా, రత్నాంగి యుకటి నీ వొక్కటియే ? ౧౦౮, 

ఈ కాయములుం గొమి౭ె తిమిరవుం 

[చబాయములుం దలంప నస్థిర బులు, వీనికొ 

స్థాయిగ నమ్మి యకృత్యము 

చేయయగం బూనెదవు 3; మోంది సిలు గెజటులవుగాః ౧౦౯౩ 

టీక....కొమిలి = ఓకుమారీ (చిత్రాంగ్రీ, కాయములుక = శరీరయులును. తిమి 

రపుగశ్రాయములుక = నుదముగల వయస్సులును, సీలుంగు = ఆపదను. 

ఆ. ఇవుడు ఖగ మూని యినుమంత వుష్పళో 

దండధరుని బాధ తాళ లేవు. 

పాప మెంచి మోదం బటుగొర్ల ( బట్టంచు 

దండధరునిబాధ తాళం గలవె! ౧౧౦. 
ణి 

టీక...పుష్సు కోదండ ధరుని=ఫూ విలు దాలుపు, దండ ధరుని = యముని, 
+ 



౭2౮ సారంగధర చరితృము, 

మ, ఖర భాను వియసూనుం డిప్పుడు నినుం గారించునే కా, విభుం 

డట చేలోపలినిమపంటివ లె నత్యాస క్తి మన్నింప, సౌ 

ఖ్యరసై సె కస్థితి గ్ కావరమునన్ గ వాన కాపత్పరం 

పర శాం దుశ్లెడ వేలూ! విధిం వ సీతరం చే మహి" ? 

టీక, __ఖర భాను (ప్రియ సూను(డు= వేండి వెలుంగు గాదిలి సుతుండు (యము(డు,) 

గారించునే కా = బాధపెట్టును గడా, విధికా తరింపకా = బహ్మనియలిని దాటుటకు, 

చ అననుడు, నవ్వి శాలతర ావ్నీ కటాతుములందు నంకుర0 

చినకినుకన్ బటాబయలు సేయక నవ్వుమునుంగు వైచి యి 

టను నతనిం గనుంగొని యనంగునిమామ వెలుంగుసానం దీ 

రినక జివాండితూవుం గికురించిన యోార మిటారి మూాప్రన౯ా. ౧౧౨. 

టీక.తఠరళ = చంచలములయిన. కినుకన్ = కోపమును, బటాబయలు = వె 
లుపలికి స్పష్టము, అనంగుని మామ వెలుంగు సానక=చంద కాంతియను సానయంద్యు 

తీరిన కణవాండి తూపున్ = చికిలిమైన యతి తీక్షమైన బాణమును, కికురించిన = వం 
చించిన ఓర మిటారి చూఫునకొ = వాలిన మదనుగల దృష్టిచే 

ఉ, ఎన్నడు చేర్చి నాడన్రు ర యా వముటుమాయసుమాట లీవు? నా 

కిని దలంప నేమిటికి ? నిప్పుడు దోసము పెద్ద చేని యా 

దున్న వయాళికానిం. గడు దొడ్డ జెప్పి భయంబు సూవ్కి చ 

క్క న్నను దుద్దు నెట్ట, యుజుకంగం దలంచెదు మాను మోవగల్, 

' టీక, _ఆ దున్న వయాళికానికా = మహిష వానానుండైన (యా) యముని, 
కడుకా వొడ్డనక = మిక్కి.లి గొప్పగా, చక్క_కా ౫ చక్కంా, ననుకా = నన్ను 

(చక్కన్నకా = మన్మథుని _ అనియేని). దుద్దు పెట్టి= మోసము చేసీ, 

తే నిను. గలయుభ ర్త కోపగాం డన శేల 
కోల బుజమున నిడి దున్న దోలువాండు 

అవ్వ యన నేల? రా చౌనొ, రడ్డి యాను? 

నాంటి కివు దేమి? రారాదె? యేటి కలయ? ౧౧౪ 
ట్టీక.కోల, , “వాడు = సేద్య గాడు. అవ్వ = కలవాము, రడి = ఇడి, ( 

ఈ 
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ఇక్క-ల్ల బెలిసి విభుం డిం 

కొక్క ప్పుడు సేయువేత కొప్పితిం) బని లే. 

'దెక్కడితగ వెక్కడికొల * 

యెక్క_డివా వేల? కొమ్మ 'లెవ్వరి సొమ్ముల్ OA, 
టీక, వావి + ఏల, కొమ్మలు= స్త్రీలు, 

శే. వలచి పట్టినం చాలిమి వదల కిప్పు 

జెన్ని చెప్పెదు తగవు లీ వేకతమున! 

మొనసి యూరశె రతిరంగనునకు 'రాని 

సుద్దు, లివి యేల * ాలింవు నుగుణి వొదు. ౧౧౬, 

డ్, __శాలిమి = ఓర్పు. ఏకఠమునన్ = ఏకాంతమున, మొనసీ == ఉద్యో 

గించి. రతి రంగమునకు రాని = అ్యపయోజక మైన (సురత క్రీడా (ప్రదేశమునకు రాన 

ట్ర్. సుద్దులు = మాటలు, 

క, వలవదు గా రతి మరునకు * 

వలవదు గా రంభ యకువరసూనునకు౯ € 

“ వలవ దురాశలఈ బెట్ట 

వలవదు ర్యా వట్టిజోలి వారలు వీడుమో, ౧౧౭, 

టీక, మ. గౌ = మోపొాం౦ప లేదొ. వలవకొ = మోహింపంగా, . 

సీ దారువన సీ స్తీ లం దగిలెం గాని య దేము? 

సీవలె క్లోక్కంటి నేరం డయ్యె ; 

గారాబుణూంతునే గవిసం గాని య.దెయొ ? 

నీవలె బర మేస్ట. we]: డయ్యె) 

నలయహల్యా కాంత నంశుం గాని య బేమొ? 

సీవలె జంభారి నేరం డయ్యె; 

గురునియిల్లాలితో: గూడెం గాని య బేమొ? 

నీవలె నుడురాజు నేరం డయ్యె ; 

- వారికంశును హె చే ఎనవాండ కం. 

సీకుం నంటు వారికి లేకపోయి 

eth 



రాం సారంగధర చరీత్రము 

సీన్స నాంటికి లేక పోయితివి గాక, 

చేర వారలయోజలు చెజుప లేవె * ౧౧౮, 

టీక. దారు వన శ్రుల౯ = దారుకావనమం దున్న మునిపత్ను లను, ముక్కు౦ 

టి = ళివుండు, పరమేష్టి = (బహ జంభారి = దేవేందు(డు. ఉడురాజు = చందు 

డు, ఓజలు = బుద్ధులు, 

ఉ, నావుడు, ని ట్లను౯ నుజననాయకుం- డీ వడమాట లేల€త 

రీ వినవమ్మ, యాజగము లెల్ల సృజింప భరింప నుంపం జూ 

శ్రేవతే చెట్లు వ ర్రీలిన "ల స్పుం గా కివి చెల్ల "వేరికి౯ ఏ 

గ్ర విప్ర జెన్నురంభ రతి నివ ల బుత్తులః బళ్ళ బలి c బట్టిశే * ౧౧F౯ 

టీక. సుజన నాయకుడు = సజ్జన (శ్రేస్టులడైన క వెడ=వ్యగ్థ 

మైన. నొంపక్ = పాలియించుటకును, వాలు = 'సమర్ధలైన లెస్స + ఆవుక్, 

క, మన చేరవు; పతిమతి రాం 

గన చేరవు సుదతి; తగవు గా దన్న, నహో! 

యన నేర; వెంత సెన్పీన 

విన నేరను, చాలు జాలు, విడు పోవలయు౯. ౧౨౦. 

క, అని సల్కు-నతేనితౌలీ కి 

మనమున సెణి విజిగి చాల మజియును, గలి బో 

విన వెనుక నుట్లక డం జూ 

చినగతి నను నతివ యాస చెడ్డది గాదే * ౧౨౧. 

టీక,.నెటీ విటీగి = ఊత్సాహాము భంగపడి. కలిజా బోనీనవెనుకకా ఉట్లక 

డకా చూచినగతికా = భోజనము చేయునపుడు అన్నములో పుల్లనీశ్లను పోసిన పిమ్మ 

ట పెరుల కోసము ఉట్లను చూచినట్టుగా. అతివ = (అ) శ్రీ 

క, తా మొన గరంగు నే నివు 

షీ యాడినమాటలకు ; నొ కింతం గరలు, వే 

మాయి, యిది నీకు మంచిదొ 

కో? యాండుది యునురు మన్నం గొజ గాదు నుమొ. ౧౨౦౨ 

టీక, కాటి గాదు = మంచిది గాదు. 
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కలికి పిసాళి వాలు బెలిగన్నులమై నిడనేల కెంపు! నా 

పలుచనిమోవిశెంజివురుపె నిడరా నెజిజాణ నాయెద౯ 

నిలుపగ చేల గోళ్లు? బలునిబ్బర పబ్బుర సుబ్బు గబ్బి గు 

బృలపయి నిల్బ రా సుగుణ; మైపయి "రేపకు కోపతాపముల్. 

టీక. కెంపు = రక్తిమయు - దంతకుతమును, కలికి, ., కెంపు = కన్నులను 

శిప్టము చే ెబ్దచేసికొ న చేల యని భావము. ఇడరా = ఉంపరా, నోళ్లు = నోడులు= 

ఖములను (గోళ్లు = గోరులు = నఖిములను.) 

54 వే దన బుం చుసీవిరహ వేదన తాళలం జాలం, గంతుని౯ 

సా దన రాదుగా, తనదుసాదన చూప దొడంగ. గాడ్వు దా 

నం దన వచ్చునే! మెదల సీ దనలాకృతి "వేందడి సూవుచుక, 

బో దన జెల్లునా * కడకుం బో దనయంబు శుకంబు (పేలుచుకా, 

టీక...-వేదు అనక = వెల్టీ యనునట్టుగా. సాదు = శాంతు(డు. సాదన = 

పామును, ఈందు = చలి, అనల అకృతికా - నిప్పువ లే, బోదు ఆన
క చెల్లునా= పెంపు 

నని చెప్పం దగునా, అనయంబు ఇ ఎల్లప్పుడు. 

౨ 
9 

జ్ 
ర్ట 

లతకూన యని తగు లృతిం 'దలంపండు గదా 

"వేండితావులం జల్పీ వంచు. గాని, 

జలజగంధి యటంచు సంభమింపండు గదా 

చుబుకుసోశుల మోంద నుడియుం గాని 

చిలుకలళొలికి యం చలమి మెొకొనండు గౌ 

చిగురుటాకుగటార జమ్ము గాని, 

కలువకంటి యటంచు నలరం చేయడు గడా 

యుడుకు వెన్నెల గాయం వొడంగు. గాని, 

. మధుండు సారంగధరుండు, మనధథు(డు, నిధు(డు, 

ననులపాతర లై. కరు నునుల నియ, 

ఇటుల నిటు దొళం గల దని యెొబజుల వైరి, 

కటకటా! నీకు దయ చేదు గా యొకింత, _ దిగ 

న 

శ 



రతి సారంగధర చరిత్రము, 

టీక...-గీఠ5పాదములోని మధు సారంగధర మక్ష్మథ విధులు వరుసగా సీసపాడ 

ములందు కర్తలు, లకకూన=(ఈ చి._తాంగ్సి లేత తీవంటిది. తగులు = స్వే నామును 

(తీయ తగులు కొనుటను అనియు భా) జలజ = పద్ద, 'సం భ్రమింప(డు = సంతో 

షింపండు (పద్మగంధమును బోలె ఎత్తుకొని |త్రిప్పండు). సోంకులక= స్పర్శలను, అలమి= 

వ్యాపించి, పెకొనండు = మోందికింరాడు (వాహనముగా “నెక్కండు, ఆలరకెొ='సంతో 

షించునట్లు (విక సించునట్లు). మధుండు = వసంతుడు, సారంగధరుండు = వాయువు, 

విధుండుజచందు(డు, వసులపొతరలు ఐ - వసు లనలగా తాళ వృతాదులను చీల్చు టక 

సాధన-మెన యినుపమేకులు _ వానికి స్థానము లై, నుసుల నీయరు = మెదల నీయరు, 

తే దిమ్మరి గదా సదాగతి "తెలిసి చూడ, 

మెలీయండు గదా యనంగు. జేతటి, మటి మడి 

యండు గదా యల చె వాతృకుండు దలంప) 
C౧ 

9 నిట్లిచెడుగులచే బోధ శెట్లు లో రక ౧౨౬. 

టీక.సడాగతి = (సర్వదా సంచారము కలవాడు - అనంగా్రా వాయువు, 
దిమ్మకి = సంచరించువా(డు (తిరుగుపోతు అని యస్ధైంతరము), అనంగుండు = (చేసాము 

'లేనివాండు-అనలగాా మన్మథుండు, మెలీయండు=(ప్రకాశింపండు - అగపడండు అనుట, 

ఈయగమున మెఅయండు అనుటకు "మెటీయ(డు అని (గ్రామ్యము - (చలింపనివా(డు_ 

ఆనంగా హీంసీించుటకు 'సంకోచింపనివా( డనియు అస్థాంతరము). అల్ల జై వారృకుండు=అ 

చంద్రుడు (ఆయుషు ంతు౭€ డని యగ్గాంతేరము). మడియ6దు= నశింపండు (మద్డవా. డని 

యశగాంతరము). 
థి 

క, రారాఫ్రు లేల సేసెదు! | రాశా, నను జలువ కలువరారా మేడ౯ 

“రా రా యని తలినశాకుజి! రా రాయనిశేళి నేలరా 'రాకొమరా,. 

టీక. రారాప్రులు = ఒరయికలను, చలువ కలువరా రా మేడకా = శీతలయమెన 

చంద్రకాంత శిలామయమైన యుప్పరిగయందు. రా రా అని = రమ్ము రమ్ము అని, తలిరా 
కు జిరా రాయనిజచిగురుటాకు కవచముగల వానియొక్క - అనంగా మన థుని యొక్క... 
మ, పిరంభం బొనరింపర్క్మా కరుణ నాపె నింపరా యాలకిం 

పర్య యేరా? యధరామృతం బొసంగి నన్ మన్నింపరా, యంచు దె 
న్యరసం బుప్పతిల న్నెలంత వలవంతం గుల్కు-లం జిల్కు-పాౌం 

డర గండ్తచ్యుత చాప్పథార క్రానగోట౯ా మోొటుచు౯ బల్క_గ౯. 
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టీక. పరిరంభంబు = ఆలింగనము, ఏరా = ఏమిరా, వలవంతకొ మక 

భచేకః సాండర = “తెల్లనైన - గండ = వెక్కిళ్లు వై ॥ చ్యుత మల 

, విని విన నెల్ల కావలికి వేజి పరాకుగం జూచి జూడం డే 

మన నెటు వచ్చునో యని భయంబున నోరు మెదల్పం డెవ్విధం 

బున నది యూడ వేసికొని పోదు నటంచు నుపాయ మెంచు, న 

మృనుజవరాగ్రగణ్య సుకునూరుండు లోభియుం బోలె నయ్యెడ౯, 

ఇట్టట్టు చూచి యాచెలిం ! బట్టిన వలరాచ గబ్బి బలుబూతంబుక౯ 

నెట్టుకొని పీడ జేయంగ | గట్టిగ నూటలవశంబు గా దని వేగ౯, 

టీక,..-వలరాచ గబ్బి బలు బూతే౦బుక =మన్మ థుం డనెడు దృఢమైన గొప్ప క 

మును “నెట్టుకొని = ఎదిరించి. 

కీ అవుడు గురుభామ చకౌంగి యలమి బలిమి 

నుడీసి పట్టిన మైకోక విడిచి చనియె, 

చా నవీనకళానిధి యై నెగడిన 

యట్టి సారంగధరుం డయ్యు నబ్బురంబు 1 ౧౩౧. 

టీక. గురు ఫామజతండడ్రి భార్య (తార యని యన్ధాంతరము). నవీనక శౌనిధి= 

రాత మైన (ఛభాలుండనియు భాం) విద్యానిధి (కేజోనిధి యని యస్థాంతరము). సారంగ 

రండు అ ఆపేరి యారాజకుమారుండు, (చం్మద్రుం డని యగ్ధాంతరము). అబ్బురంబు= 

కశ్చీర్యము (తన్ను కొన్న తారను చందుండు విడిచిపెట్టి పోవుట అళ్చర్యము కదా). 

క్షే సాము సేసినగతి, దట్టిచల్ల డముల 

తో వెడలె స్త్రీకి లోలాక చెను డన; 

సరు సెకోని వచ్చిన చేరి కైన 
రా 

రా 

కోక యనుబుది గల్లునే లోకమునను ? ౧౩౨ 

టీక..-నీరు, + గల్లు నే=నీట మునిల్స్ పోవుచున్న వా(డు వ(స్త్యము వీడి కొట్టుకొ
ని 

పోయిన దని చింతించు నా - చింగింప( డనుట, 

క్ర, వేగ ప్రలిచేతC దడంబడి! యేంగడుగతి నట్టు చే, నెంతయు 
మటీ యా 

లో గామిని తన “కాతండు!లోంగామిని 
వంత జింతిలుచు ని ట్రనియెక్ *-- 

టీక.--ఆలోక = అంతలో, లోంభామిక్ = స్వాధీనుండు కానందున, 



ఛొర సారంగధర చరిత్రము, 

క, ఎటువంటి నుగుణి వయ్యా! 

యిటువంటిదె రసికమ్ముద ! యెందు పెదు 

ప్పటి విడిచి! చేర్వ చెలి నేం 

చుబు? మజి నీయంగ మెల్లి జూాకీలతిఏి చా, ౧౩౪. 

టీక, రసీకముద్ర = 'సరసలాంఛనము. 

. ఆరోవింతును నాపై 

, నేరము విపరీతముగను నీపై; రారా; 

యూరకి యి నైన రాజకు 

మూరక్క, నామాట వినుట మంచిది నుమా. ౧౨౫, 

వ్మాషౌనా ! పోయెదచా ననుం గలంచి* మేలా యింక పీతోడ? నెం 

తే నేవింపల నాడం జిక్కె నిదిగో నీయంగమచ్చంబు నా 

చే; నీలోననె రాజు రావలెం గదా చెక్కింతు నీ కీలు కీల్. 

గాన్మి యిందుల "శే? తాళు? మని కేల జొమ్ము తొటీంచుచు౯, 

టీక. నాచేకా = నాచేత, అంగమద్చంబు = ఆనవాలు, బింతేకా=మిక్కి_లి, 
చేప్పింపయగ నాదకా = నిశ్చయించి చెప్పుటకు, 

క్ సారం బగ చాటి పలుకం 

గ్యా రిచ్చలు విటిగి పోవ గా శ్రాడక, యా 

భూరమణనుతుండు సద్దుణ 

పహోరుం డటు నిలిచి యిట్టు లను బటుబుది£౯, ౧౩౨౭, 

టీక....రిచ్చలు విజీగి=విస్క యము లడంగి, సత్ గుణ హారుండుజమంచి గుణమే 
విరముముగా గలవాడు, 

కః తల్లీ, నామై సీకుం ! 
జెల్లునె కోపంబు * మదన శిత శర పాళీ 

హాల్లీసక నిహాతి వ్యథం | 

దల్లడపడి వట్టిదూజు తగవా పూన౯ 1 ౧౩౮, 
టీక...మదన = మన్మథునియొక్థ _ శిత ఇ తీ మైన శీర పాళీ జ బాగ 



ద్వితీయాశ్యాస ము, త్ 

బావాముయొక్క_ - హల్లీసక = నటనముయొక్క_ _ నినారికా __ కొటుటచేత-నెన- 
భకొ = బొధచేత, దూజు = నింద, య న 
. ఇవు డీ వాడుభయంకరోక్ప్తులకుం గా చే లోయ దువ్చకా త్తి న 
ల్పవు సౌఖ్యం బగునీవునోరభము దీర్చం బూానినకా లోకము 
దపకీ రిం బడి, మోదం (బెల్లి, యమబాధక నిక్క.ముం జెంది, ద 
నవుయోనిం దుదిం బుట్టంగా వలయుం గాంతా, పెక్కు-వేలేం నలల్ 

॥ అ టగుటకం"కు నిశ వ్నవమ్మా యొకటి, 

పల గీరి క దెగువ మోజు ' 4 

పీకు రాజున కింవు సంధిల్లు చేత ' అ 

కియ్యకిెని యుండ నటుమోంద నీశ్వ రాజ్ఞ, కం. 
టీక, —-ఇయ్యకిని = ఒప్పుకొని, 

ఇ శావక రాజు చిత్తము వకావక తై తెగ జూచునట్టు లా 
హో! విపరీత మైనపలు కాడెద నంటివి, ములో నా 
లే విప పరీతబుద్ధి' యని లెస్స బయల్పడ? జెప్పినారె శా, 

సీవిధి యాడుమో యన నీవిధి నాజెదు నుమ్ము భామినీ. ౧౪౧. 
టీక... కాకక = (ప్రోవక, వకావకలు = ప 5 నీవిధి = న్నీ ప్రారబ్ధ 

ఘమ, ఈవిధిక = ఈ ప్రకారముగా, 

శ వీక్షప టోకు లె పట్టి మ 

కుకు డలిగాశని, యిీభాకుణీ య 
ల్లో 

లో 

య్యా కాశ వాణి యెబటులంళ? | 5 

ఏ కాకోల తోడుతోడనే సద్ది చుక్... \ 4 ౧౪౨ : 

నే అని పలికి పోయి వచ్చెద ననుచు జక్క. ' 

దననగరి కేగి యువరాజు తగినరీతి ( 

దొరల భ ఎ్రత్యుల సఖులనందొజను బనిచి 

తుందుడుకు జెందమునం జాల సందడింప..- స అకలి 

టీక,.... డెందమునజా = మనస్సునందు, తుందుడుకు = కలంత, 
. 



క. సారంగ ధ్ ర చరిత్రము 

వ్ 
గః పట్టు పాజు మటంచుం బారావతంబును 

వెకలినై నే చేల విడువ బోతి ? 

విడువమా యిన్నాళు విడిచిన నది పోయి 
యేటికిం జి తాంగియింట వాల! 

(వాలిన నది యె వజుదం బో ని వన్ 

యూరక యేమిటి కుండ నైతి ఫి 

జనవుమై నుండక వినతల్లి యని పోవ. 

జెడుగుణం ఛామెకుం బాడవు నేల? 

, పొడమెం బో యిది బుద్ది గా దుడుగు మనిన, 

మాన కిటువలం జెల్లునే మచ్చరింపం! 

గారణం బన్ని టికి నల్ల పారువమె క్ర 

దా! య చెక్కడం చాంఫ్రర మాయె దనకు ! 
టీక, ._వెకలినె = వెల్లిన. చనవుమైకా = అతింపేమతోను, 

మాయ నెటు లైన మీదట 

నాయవమచాధలను బడుట యది నిశ్చయ నే 

మాయ నెటు లైన మోందట 

నాయమ'బాధలను బడుట యది తప్పెం గదా, 

౧౦రీ, 

౧౮౫. 

టీక, _మాయకా = కపటముచేత ; ఆ యమ బాధలకా = ఆ చిత్రాంగి పెట్టు 
(శ్రమలను, ఆ యమ బాధలకొ = ఆ యమునియొక్క_ (శ్రమలను, 
కే అని (పమోదించు, నును రను, నలత. గుందుం, 

గుడిచి కూర్చుండి తన చేసికొనిన నేర 

మికి వగచుం బాన్నుుపె (వాలు, మిన్ను విజిగి 

మెం బడినరీతి నివ్వెర పాటు నెందు, 

కా --కుందుకా = దుఃఖిచును. నివ్వెరపాటుక్షా = ిశ్చేష్టతను. 
మదవలతికిం గోక చేపడి 

నది 'మొదలుగం గుట్టు పాటి యడలుం గుమారుం 

౧౭౬, 



ద్వితీయాశ్వాసము. 

'జెదలోన జీర చిక్కిన 

యది ముదలుగ బిడ్డకుట్టు లను శుర్పడయ౯. ౧౮€, 

, అంతం జ్మతాంగి మదనబాణాగ్ని వెయి, 

హా స్తగత మైనసామ్ము పో నాడుకొన్న 

కరణిం బరితాప మంది యేసరణ్లి నైనం 

వెజుతు సారంగధరు నింక, సిద్ద; మనుచు. ఊహా 

టీక. కరణికా = రీతిగా, ఏసరణికొ = ఏమార్షము చేతను, 

. పాయని యపకీర్షి (పావించుం దన కన్న 

పోలిక నల్లనిమైల గట్టి, 

తల చూపం బాస నందజలోనం దన కన్న 

వడి వాసెనక ట్టు కట్టి, 

తనుం 6 | దోయుదురు గదా pre నిట్టు 

లనుభాతి మూలయింటను నసించి, 

తనజేహూ మిటులం జిందజు లౌ ననెడురీతిం 

గులుకుగుబ్బలు వాండిగోళ్ల (వచ్చి; 

ల యెంతపాపాళ్ళురా లని యింక మోంద 

(బహ నిజఫాలఫలకాతు.రములు గట్టి 

పెట్టునట్టుల గ స్తూరిపట్టు "వెట్టి, 

సొటసొటలు వోవు విన్న వై సొంపు దజింగి. ౧౦౯. 

టీక.....వా"సెన కట్టు=ాకేలకు మూంతకట్టు, ఘన కూపమునక్జగొప్ప నూతిలో. 

గొతిక = (ప్రకారముగా, (వచ్చి = చీల్చుకొని, ఫాల ఫలక = పలకనంటి నుదుటి 

మందలి, సాటసాటలు ఫోవుళా == కృళించును. 

1 గక్రిగలచెలులయెడ నా సక్తియు సూక్రియును లేక జాలి విర్ధాళి౯ 

ము-కాహారమనోవార। ముక్తాహార యయి (శోధమున స్రైధమునక్ 

Ur ఎ 



౮లో సారంగధర చ రిత్సము, 

టీక.-ర కీ = అనురాగము, సూ క్టియు = మంచిమాటయు. జాలిక = ఏ 

ఇారమువేత, విరాళికా = విరహాముచేతను. ముక్త = విడువబడిన - ఆహార = భుక్తి 

కలది, మనోవార = మనోజ్ఞ మైన - ముక్తా హార = ముత్యాల హారముకలది, సౌధ 

మునకొ = మేడయందు, 

"తే జంత యిటు లబ్ల్ యుండు, రా జంత నచట 

సరసిచెంత బిస్మాగంబు సరసి కొంత 

మగని క ందిచ్చుకోకి పేమ గని తనదు 

దుండియెడం దగు లెంచి యం దుండి యవుడు, ౧౫౧. 

టీక.--జంత = గయ్యాళి(మైన చిత్రాంగి). బిస అగ్రంబు = తాౌమరతూ(టి 

చివరను. 'సరసీ=సర్దుకొని. కోకి = చృక్షవాకియొక్క.. దుండియెడకా='భార్యయందు, 

ఉ, శేలుబొకాటవుందలిరు, కేశమదాళులు, కౌనుదీగాలే 

నూలును జన్ను మొగ్గలు, గనుం దెలిదమ్ములు; మోనని లేచెయుం, 

జా లగున వ్వుందేటయు, భుజాబిసము, ల్లని యవ్విలాసపాం 

చాలుండు (పేమ బద్మిని నిజవీయం గా వమదిలోం దలంచుచు౯. 

టీక,._ఆ విలాస పాంవాలుండు = విలాసయు క్రుండైన యా పొంచాలజాతి 
ఫురుషుండు. (ప్రేమక = (ప్రీతిచెళ, పద్మినిక = పద్మినీజాతి ధ్రీరాప మైనసరస్సును, 

చ, దళ మగుతమ్మిపూంగొలనితావిసెకల్. గదియంగ ముంగలF౯, 

జిలుకలు గోయిలల్ చెవులు చిందజినందజు సేయ సూ లెలకా, 

మలయసమారనుక- వెనుకమలుకాన నుల్కి పడం బయింబడళా, 

గళవళ మంది చుట్టుకొ నెం గంతునివుంది యటంచు నాత్యలో, ౧౫౩. 

టీక... దళము=దట్టము. సూరెలిక=పార్ళ ములయందు,. సమిరముక్ =మారుర 

మును, వెనుకనుర్దునకాజు వెనుక పార్శ సమునందు, కళవనవళము==కల6ంత, మంది = సేన, 

ఉ. అక్క-ట 1! 'యేమి సేయుదు ౪ రయుబున నిప్పుజె పోదు నంటినా, 

మిక్కిలి దూరబేశము ; సమోపమె ౪ మాళవభూమిమండలం 

'బెక్కడ ? దండకావన మి దెక్క_డ( $ జక్కనిముద్దుగుము నా 

చక్కెరబొన్ను జూడ కిట సైపలం జాల వియోగ వేదన, ౧౫౮ 

వ. అని యభ్యేంతే సంతా పంబున నాందోళించుచు, ఉగ్గ. 



ల , రాజిత వభవమ లవ కల! నా జిత సుర మానవాంగనకా జ్ తాంగి౯ 

లేజవ్వని మదిలో నిడి! రా జన్వనిలోపలక విరాళిం ME, ౧౫౬, 

టీక. ..- రాజిత = (ప్రకాశమానమెన - వి భ్ర మ=విలాసములయొక్క__లవ= లేశము 
మొక్క - కలనా = ఒప్పుచేత - జిత్ = జయింపంుడ్డ - సుర మానవ అంగనకొ = దేవ 

ఫనుజ స్రీలు గలిగినట్టి, 

తే అట పరావనిభృ వాళి ఘటిత పాదు. 

డైన చ శేశ్వరుంయ సహ్మసకరుండు 
రామవిళిి ఖాగ్ని తేజఃస్ఫురణ హాడింప 

వాలె నన వాల జరమాంబురాశిలోన, Ore 

టీక. ఈ పద్యములో కా_గ్గ వీర్యార్డనునియందు సూర్యత్వారోపణము చేస్ 

అభేదాధ్యవసా యము గా చెప్పబడియున్నది. అటు అ = అ'క్లే_పరఅవ నిభ్చత్ = 

తు రాజులయొక్క_ - మౌళి = శిరస్పులందు - ఫఘటిత = కూర్చంబడిన - పాదు: 

కు = 'పొదములు గలిగినవాండు - (అని కా_ర్తవీ ర్యాష్టన పరము, అటు = ఆ(ప్రకా 

కమ - అపర అవనిభృత్ = పడమటి కొండయొక్క్య_ - మౌళి = శిఖరమందు - ఫఘటిత= 

నొర్చంబడిన - పొదుండు == కిరణములు గలిగిన వాండు - (అని సూర్య పరము; 3 చే 

స్వరుండు = భూమండలాధిపతి (అని కారవీర్వపరము), -చృక్ర్షవాకములకు (ప్రభువైన 

వాండు (అని సూర్యుపరము); సవాస్రకరుండు=కా కవీ ర్యార్థును(డు- టినా 

'వేయికిరణములవాండగు సూర్యుండును) - - రామ=పరశు రా%మునియొక్క - విశిఖ అగ్ని = 

బాణా నలము- తేజః స్ఫురణకా = పర్మాక్రమ వ్యా స్తీని హరింపకొ=గహీంపంగా (ఆ 

కా రవీర్య పరము, రామ = మూండైన _ విశిఖ = గొప్ప జ్వాలలు గలిగిన - అన్న 

= అగ్నీ దేవుండు - తేజస్టురణక్ = శేశేవ్యా ప్తీని - హరింపక = హరింపంగా - 

(అని న. చరమ అంబు రాశిలో నక =మృత్యుసము(ద్రములో (అని కా ర్తవీకన్లై 

పరమ్సు పళ్చి మ సముద్రములోపల (అని సూర్యపము). కతు రాజులచెత నమస 

రింపయబడిన భూనుండలాధిపతి మైన నకార్హవీ ర్యార్జునుండు పరశు రాముల చాణాన్ని చేత 

హరింపంబడిన పరాక్రమము గలవాడై మృత్యువును పొందినవిధమున, అస్తాదియం దుం 

పంబడిన కిరణములు కలవా. డై చక్ర వాకములకు (ప్రభు వైనస సూర్యుండు అన్ని చేత తన 

శేజన్సు సారింపంబడంగా పళ్చిమ'నము[ద్రములో న_స్తమించె న నని తాత్పర్యము, 

మ, తమి మంబేహులతోడం బోరి యినుం డంతళా వీగి త౯ జేర్మ న 

_సమహేభ్ళ న్షణి వెన్క వేసికొని మి_త్త పేమ రక్షప్రనా 
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పహముగాం బోలె ననంగం జిక్కి, యలదైత్యశేణి కాన్బింపకుం 

డ ముగు లాయలు వన్నె నాం దనర జూడ౯ సంజ కెంజీకటుల్, 

lees క సూర్యుండు, తమికా = రా[తీయందు. plas 

నుంబేహులను రాకుసులతో - (ఉదయా సమయ కాలములయందు మంబేసానామక రా 

తుసులు సూర్యుని ఎదిరించి పోరి ద్విజోత్స సష్రమంతతో త మడియు 

దురు), అ స్తమహీభృత్ మణి=అస్త్నాది (శేస్థ్రము(అ స్త మనెడురాజ శేషు. డనియు), 

మి త్రరి (పేమక=సూర్యునియందు (ప్రీతీచేత (న్నే హీ తునియందు (ప్రీతిచేతననియు). సంజ 

శం జీశటుల్ = సాయంకాలముయొక్క_ యొజ్ఞి నీంకటులు, 

ఉ, [దోహమె నీతిగాం దలంచి దుర్మదుం డై కనుం గాన కాత ప 

ల్నీ హరణం బొన ర్పె నని దేవగురుండు శ వింపంగాం జుమో 

యాహరిణాంకుం డిట్లు తుము రాయు నటంచును జారచోరు లు 

త్పాహము మోబింగా నవుడు తారకిముల్ నెరిస౯ా నభంబున౯.. 

టీక, అవారిణా ౦కుండు= ఆచంద్రుండు, చేవగురుండు = బృహస్పతి, తుమురు= 
తునుకలు, నభంబునకొ = ఆకాశమందు, తౌరకముల్ = నక్నుత్రములు. 

కే, నల్లపజమై సరగ దండు వెళ్లం దలంచి 
రాజు వేయించువెలిగుడారం బనంగం 

వోంయెం బాండివు పాచి; దోడోన యందు 

గువలయదళమ్ము లప్వుడు గూచి యయ్యె. ౧౬౦. 

టీక, నల్ల (పజమైక=చీకటి యనుజనులమో (ద, రాజు= చంద్రుడు. అందు, 

(పాచిక=తూర్పుదిక్కు_న, పొండీమ= వెల్లన, కువలయ దళమ్ములు = కలువ "రేకోలు.కలు 

వలెనిడు దండులు, కూచి యయ్యె జ = సిక సీంచెను (యుద్ధవాద్యములను వాయింప 

దొడంగి నవి. 

క, కలువలు కిలకిల నెం, 

దొలిమల సెలయేటి యవలి తుహినాంశు కరం 
బులు గని, యఫు డజేటావలి 

గిలిగింత లటంట వానికి౯ సరి చా౭కె౯. ౧౬౧. 

టీక, __.తుహినాంశు క రంబులజా = చంద్ర కిరణములను, ఆవలి = అవతలను 

న్నటుదంటి. ఏటావలిగిలిగింతలు, అటంట=[ప్రవాహూమున కావల నుండీ గిలిగింతలు చేయుట 

యను సొమిత, ఒదానికికొ ఇ ఆక లునలకు, ౪ 



ద్వితీయాశ్వాసము. వ్య 

, కరము లోయ్యనం జాచి యిరుల నెజుల్ చక్క. 

గాం దీర్చి తెల్సి సంఘటిల గూర్చి, 

కడు నయనచకోరికల ముద్దు గావించి, 
చనుజక్క_వల గోళ్ల నెనయ నాని, 

కళలు రంజిల్లంగం దొలునాండు తనులహాడి, 

“యిట (బొద్దు [గుంకునప్పటికి "రేవు 

వడి వచ్చి నిలుతు ఏ కడల, నేంటికిం జూలు.” 

నని యేంగుటనుచేన్సి యవ్విధమునం 

కీ చానురల నిక్కు నముగం దనకుముదము 

లతిశయిల్లంగ వే వచ్చి యవుడె నిల్బె? 

దమివిటుండు తూర్పుదిక్కు. లేం గొమిరవయను 

బి తరిముఖంబునను బొట్టు వెట్టినట్లు. సత 

టీక. (ఈ పద్యమున చంద్రునియందు విటల్వారోపణ చేసి ఆర్థద్వయము కలుగ 

ిష్పినాండు,) కరములు = కిరణములు ఇరుల నెబుల్ = ఇరులనెడు కురులను, 

లిక్ =(పకాళముతోడ్క (అనిచం ద్రపరమ్బు, కరములు=వా స్తములన్సు ఇరుల "నెజుల్ = 

)(కట్లవంటి వెండ్రుకలను, తెల్విక=వి' వీకముతోడు (అని విటపరము); నయన= నేత్రముల 

ంటి - చకోరికలకా = చకోరపత్తులన్సు (అని చంద్ర, నయన చకోరికలక్ = చ 

*ేరికలవంటి నే క్రయమలనుు, (అని విట; చను జక్కవలక = స్తనములవంటి చృక్ర వాకము 

న్కు గోళ్గకా ఎనయకా అని=దుఃఖములను పొందునట్లు చేసి (అని చందు, చనుజక్క. 

లక = 'న(క్రవాకములవంటి కుచములను, గోళ్ళకా = నఖకుతములన్సు (అని విట); 

శలు = పోడళభాగముల్సు (అని చంద్ర), కళలు రంజిల్లంగక = రజః స్థానములు (ద్రపిం 

ఏనట్టు (అని విట); తామరల = కమలములయొక్క_ -నిక్కు = గర్వము, వమ్థుగక్ = 

శించునట్లు, (అని చంద్ర), తాకా= తాను మరలకా=తిరుగ, నిక్కువము గక =యథా 

ము గా (అని విట; తన కుముదములు = తేన (నందుని) కెల్లగలువలు (అని చంద, 

నకుకా - విటుండైన తన్కు ముదములు= సంతోషములు (అని విట. ); తమివిటుండు= 

స్వరూఫులడెన చంద్రుడు, తూర్పు = ప్రూర్యడిశయను _ లేం గొమిరెివయసు= ఎల 

వషనముగల = బిత్తరి =నుందరియొక్క-_. 

కే, రిక్క లెనయంగ నుదయభూభ్ళ త్తటమునం 

చెలిని బొదల మృగాంక మండల్ననుం జూచి, 



౯ సారంగధర చరిత్రము, 

"వేగ వి ల్లె తి పచ్చనివింటిబోయ 

యట విరహిజూలములను వేటాడడం దలంచె ౧౬౫౨, 

టీక — (ఈ పద్యములో మన్య భునియందు కి రాతత్వ మారోపించి, అర్గద్వయము 

చెప్పబడి యున్నది.) ఉదయ భూభ్ళత్ తటమునకా = పొడుపు గుబ్బలి దరియందు, 

రిక్కు.లు ఎనయం౦గకా = నకు క్రయఘలు (పకాశింపయగ్కా ెలివికా పొదలకా = ధావళ్య 

ముతో వరంలా? మృంగాంక మండలముక- = చంద. బింబమును, (అని నున థ 

పరము); రిక్క_లు== ఎలుగుబంట్లు "కెలివికా=వి చేకమువేత, పొదలకా = లతాగృహము 

లందు, మృగ అంక మండలముక = మృగముల గుర్తుల సమావామునుు (అని కిరాతపర 

); పచ్చని వింటి బోయ=అప్పుడే పచ్చి వెదురు బద్దతో చేసిన విల్లుగల కిగాతునిరూప 

ము గల పచ్చ విల్తు(డు, విరహి జూలములకొ = వియోగి జన 'సమూసాములను, 

వ. అప్పు డల్ల వాల్లకహి తాభిజన జనవలభ తల జుం డాయల కానల 
౧ ౧౧ ౧౧ య (౧౧ 

దందహ్యుమాన వమూననుం డగుచు నివిడ రస కునువు కిసలయ 

విసర శీతల మూతలకికా నికాయ నికాయ్యంబున నిశాకాంత కాంత 

మణీ వేదికా నితాంత కాంత లతాంత శ య్యాంతరంబున మేను 

సేర్చ్రి పరివారకుల నందజం బనిచి, యుకాంతంబున నెక్క_రుండ 

చితాంగీ అతాంగీ దిదృమోసదృమోతిజాగరూకరూవోముం డై, 
యుపరిపడేశ (పసూన వితాన నిర్లళ దనర్లళ మరందోదక బిందు 

ధూళి పాలికలు చందన చర్చలుగా, మరు దోధూయమాన (పాంత 

శారద భూరుహా దళ వజంబులు న్యజనంబులుగాం దన్ని వాసం బయ 

త్న శిశిర కృత్యంబులు ఫఘటియించుచుండ, నిమ్మ "కరువు వేసినచం 

దంబున నందు నంతకంతకు. బరితాపం బగ్గలం బె యావల నీవలం 

బొరలం దొణం7. ౧౬౮, 

టీక. అల్ల, ,, జండు... అల్ల = ఆ వాల్గ్లక = కలువలకు - హిత = చెలికా( 

డైన చంద్రునియొక్క_ - అభిజన = గో శ్రమునందలివాండైన - జనవల్లభ తల్లజుండు = 

రాజ (శేస్టుండు జ రాజరాజన లేందుండు, ఆయల్లక అనలజపిర హాన్ని చేత - దందవ్యా 

మాన = మిక్కి.లి తపింప౦బడుచున్న - మానసుండు = హృదయముగలవా (డు, నిబిడ= 

దట్టమైన - రస = మకరందముతోడి - కుసుమ = ప్రప్సములయొక్క_యు _ కిసలయజ 
చిగుళ్ళయొక్చు యు - పిసర = సమావాము'చేత = శీతల = చల్లనెనటువంటి = చూరీ ఆ 

క్క 

ఇ 



ద్వితీ యాశ్యాసము, ణా 

మిడి చెట్టయొుక్క_యు - లతికా = తీలలయొక్క_-యు _ నికాయ = నమాపాముకో 
డంకొన్న _- నికాయ్యంబునకా = గృహమందు - అనంగా పాదరింటియందు, నిశాశాం 

కాంత మణి = చం[ద్ర కాంత మణుల -- చేడికకొ= అరుగునందు, నితాంత=మిక్కి_లి _ 
౦తే = మ సోజ్ఞ మైన - లతాం౦ంత = చిగుళ్లయొక్క క శయ్యా ఆంతరంబునకా = 
స మధ్య, దిదృ్భృణౌ = దూచుటయందు _ అసదృతు = అసమానమెన _ అతిజాగ 
క = మిక్కిలి మెలంకువగలిగి నటువంటి _ రూతుఅతక్రుండై = పరుసయమెన -న్మేతముగల 

“డె ఊపరి (ప్రదేశ = నై స్ట్థానమందలి _ (ప్రనూన వితాన = పూల మేలుకట్లవలననుం 

గ్ నిర్ధళత్ = వెలికి రాలుచున్న-అనగ్గళ = అడ్డములేని. మరంద ఉదక బిందు= తేనె 

దఫుం బూ6ంతలు కాంగా, మరుత్ = వాయువులచేత - దోధూయమాన ౫ మిక్కిలి 

)లింపంబడిన - (పొంత = 'సమిపమందలి - శారదభూరువా = ఏడాకుల యనంటి 

పులయొక్క_ _ దళ ణా ఆకులయొక్క_ ణా (వజంబులు = సమాహాములు, వాజనంబులు 

కొ = విసనకజ్దలుకాంగాా అయత్న = యత్నములేని _ శిశిర కృత్యంబులు = శీతల 

మలు నిమ్మకుకొ = నిమ్మచెట్టునక్కు అస్షలంబు = అధికము, 

మధువూసం బంట శుక పిక 

మధుపాది మనోజబల సమన్విత వన మే 

యధివాసం బంట యాషె 

విధుల డుదయించె నంట, విరహి వేయుట యరుదే? ౧౬౫A. 

టీక, _మభు = వెత. పీక = కోయిలలు మధుప = తు మెదలు, మనోజ 

) = మన్మథ సేనతోడ-'సనున్విత = కూడుకొన్న. అధివాసంబు=నివాసము, విధుండం= 

౫ద్రుండుం 

. వెట్టగ మందనూరుతము ఏవలం, దోడన (వాలెం బై ఏరుల్ , 

మిట్టిపడంగ ఏంజె దవిలెం బథికుం డడకొత్తులోనిపోం 

కట్టుల నంచు, గాలి గలయప్పుడె తూరువుపాటిం బట్టుక్ 

న్నట్ర పార 'మేర్చడ ననంగుయకు నించినతూఫులో యన౯. ౧౬౯౬౬, 

టీక.._-నీండె = ఈరాజె. పథికండు=మాగ్గస్థుడు. అడకొత్తు = పోంకొత్తు. 

 వనుకొని యంతలో మరుండు వెండుక పక్టెడుతూపు లేర్చి బో 

రున నల యించుపిల్లు గొని (త క్క ని-నోటులు (చొక్కు-వాజ్మిమై. 



గారీ ' సారంగధర చర్మిత్సము, 

బనుపడ నెక్కి నీళ్ళపయి. బా తెడులీలం జెలంగు మంచి తి 

య్యనిపద నైనవా ల్నీలివి యట్రటు చా నృపాలు డెందము౯ + 

టీక... బోరునకా = శీఘ్రముగా, అలయించు = బాధ పెట్టునట్టి-(అల యించు) 

విల్లు = (ఆ చెజక్సు ధనుస్సును, 'వెండ్రుక ప ప్రైడు తూపులు - (ఫువ్వులనుతుజుము 

లోల చాల్తురుగాన) పుష్పుబాణములను అని భా, వీర్చి = సంధించి. (తొక్కనిచోటులు 

(తొక్కు తేజిమైక = (తొక్కశానిచోట్లు (ద్రొక్కు.చిలుకగుజ్జముమోంద, పనుపడక్ = 

జితపడునట్లు. తియ్యని పద ,నెన వాలు పజపీ=నుధుర మైన మకరంద(ద్రవముగల (తామర 

ఉక లనెడు) కత్తులను (ప్రయోగించి. 

వ. అ తజిం ద తజిలి చిటాడిన గుట్లున చెటనం చెటిగిలం బడి ముట్లు ము 
ది = ఉం ఈల ఉం ౬ లు ర 

ట్రినట్టిమరు కరాళి కేజీల శిశిరక రాళి చకోర కానిల రమాసూనుల 

నుద్దేశించి వసుభేశుండు నస్నుపలాప వి పలా పంబుల నిట్టనియె,౧౬౮. 

టీక. _చిట్లాడిన గుట్టునకొ=చంచల సృాదయముచేత.. నెట్టనక = మిక్కిలి, 
రు (స 6 

శెట్టగిలంబడి = దీనతంజెంది. మరు కరాళి తేజీలక= మన్తథునియొక్క_ భయంకర మైన 

గుజ్జములను (చిలుకలను), శిశిరకర=-చంద్రుండు-అళి = తుమ్మెదలు - మలయ పవమానజ 

గందపుగాండ గాలి-రమానూను(డు= మదనుడు. సుప్రలాప = మంచిమాటలచేత - 

విపలాపంబులక- = మిక్కి లిదుఃఖవచనముల చేతను. 

సీ భీచందమాము, నిన్ జూచినయవుడె మా 

చితౌాంగి ముక మింత చేసికొనును, 

రాచిల్క_లార, మారాక గన్న పుష్ మా 

మడిరాశీ నోరూర మాటలాడు, 

నలదేటులార, మి మ్యాతించినవు డె మూ, 

గజయాన తల (గుచ్చి కౌంగిలించుం 

దమిం జకోరములారు మిము. గాంచినవుడె మా 

కలకంఠి కన్నుల గప్పుకొనును, 

గీ దయ గలిగి కూర్చు చుట్లంబు లయితి'నేని 

యటకు మో చేంగి తా విరహోతిక౯ా వేగం 

చెలికి మాపద గంధి? దో జెచ్చి నన్ను. 

గూర్చలోదరయ్య మిము వేడుక నెదంగాక, ౧౬౯ 



ద్వితీయాశ్వాసము. న్యా 

టీక. మొగ మింత వేసికొనును = ముఖమును విక సింపంజేసికొనును-(చంద్రునిం 

జాడంగానే సంతోషించు ననియు చంద్రునితో సమానమెనముఖము కలది యనియు 
భ్ -సూరూరక్ష్ = తీయగా(చిలుకపలుకులకు సంతోషించు ననియు చిలుకపలుకుల 

ంటిపలుకులు గల దనియు భౌ.) ; తల (గుచ్చి కాయగిలించుకా = శిరస్సును పొడిచి 

తలింగ నము చేయును = (అతి పేమచేత తల వంచి యాలింగనము చేయు ననియు, తుచ 

ఎలవంటి కురులు గల వనియు ఛా.); కన్నుల గప్పకొనుక్రా = దయాదృష్టితో చూ 

దును-(చకోరముల సలిపేమతోం జూచుచు ననియు, చకోరములవంటి "నేత్రములు కల 

ననియు భౌ); కూర్చు = నెయ్యముగల, 

శే. తనదుపే రై నయిరులు చిందజలు సేయు 

దనుచు నిను. బట్టం జూచుంగా యాతమంబు ; 

రాజ, నీపేరివాండ ; గో తపతి పిన; 

వల దనక మారుతో? గూడి కలయ నేల? ౧౭౦, 

టీక. తనదు పే రైన యిరులు = రాహువునకు నామమయిన *తమము ఆను 
పేరుగల చీశట్లను. తమంబు = రాహువు, రాజ = ఓచంద్రుండ్యా నీపేరివా(డక్రా_ 

అనుట చందునికిని భూపతికిని రా జనుపేరు సమానము గనుక. గోతపతీవి - అనుట 
ఈ రజా చంద్రవంళస్థుండు గనుక, 

మ, నను సీనో తజు నింత యేంచుటకు. గా నాయంబె సీ కబ్ద* చ 

య్యనం దోయబుట్టును లైనయబ్దముల నీ వయ్యా! పగల్ మిజంగా 
ననయంబుక్ గజిగందం 'జేయుదువు, నీ కట్లాగా యె స్లేని రా 
జునకుం దములమిందర చేమ గలదా సౌంపారంగా నెందుల౯ * 

టీక, అబ్బ= చంద్రుండ, త్రో (బుట్టువులు = అన్న దమ్ములు (చందుడును కనులము 

లును నీటు బుట్టినందున ఈమాట, అబ్దములకె=క నులములను, పగల్ మోబింగాక= 

డివాభొగ మర్రి క్రమింపంగా - రాత్రి కాంగా - (చ్వేషము లధికము కాయగా ననియు), 

గణిగందకొ = “టక్క_మా(డునట్లు=నశించు నట్టు. రాజునకుక =చంద్రునకు-(భూపతికి 

అనియు) తమ్ముల == తౌమరల-(అనుజుల అనియు), 

కే పాము తనరం గా మనియెడు పలుకు నిజము 
గా మెలంగినరాహును గఅచి నిన్ను 

నేమి సేయక పోయె! న చేమి యకట! ఎ 

యావదీశుండ ఏ కౌటనో మృగ్గాంక, _ ౧౭౦ 



౯౬ సారంగధరి చరిత్రము, 

టీక. గామ = (గ్రహము - (రాహువు సర్పరూపమయిన హాము గాన నిట్లు 

ఇప్పట). ఓషధీ ఈశుండవ్రు = మందుల దొరవు-(చంద్రుండు ఓపధులకు (ప్రభువు). 

చ * సకలుండు కాలకూటసహజన్మి సుధాకరుల డండు, నిక్కు మా" 

నొకొ యిది యంచు నోనతవముయూఖ, నినుం చెలియంగం గోరి యూ 

రక యటు వేరినంతం దల్మపాణము దోశకు వచ్చె; లెక్క సే 

యక దిగ మిం” నేని యకటాా యలరాహున్ర మస్కి- గాంచునే? 
టీక... సకలుండు = కళలుగలవాయడు. కాలకూట సహజన్మి (సముద్రమున) 

పొలాహలకుతోడం బుట్టినవాండు. సుధా కరుండు=కిరణములలో అమృతముక లవాండు, 

నిక్క_ము==నిజము. ఓసీతమయూఖ = ఓచందుండా, తల్యపాశము తోంకకు వచ్చెకొ= 
(రాహువునకు (పాణాంతమునకు వచ్చెను. మన్కి = (బతుకు, 

ఉ. ఆవిములాళ్లు వౌమధునిశాటమహోబల భేది మొనలో 

కావనుపట్టి వె, మధు నిశాట మహాబలులందు. గూడి లో 

కావళి నేయ నీవు విరహా ర్తులమోందనె చూవుశ "ర్యము౯ 
po 

భావజు యాహభళాహళియు భర్షునిముందజిః జూప వై తిగా. ౧౭౮, 

టీక._మధు నిశాట మహా బల భేది = మధువను రావృసునియొక్క అధిక 
బలమును పోంగొట్టినవాండు, లోక అవను పట్టి=జగ్మదత.కుండైన విస్టువుయొక్క_ 'కుమా 
రుండవు, మధుని శాట మహాబలులందుక=వసంత చంద్ర వాయువులతో, భర్దుని=శూలి, 
వ్ర ఎ అధ స, కరమండలాగా /కరలన ఛాస్వద్ది రజా 

వలిం బాజుం దోలినతులువ పిన 

నెష్త్ నెక్కుడు గాగ నమ్మి యుం జెడుమేటి 

గురుని కె గ్రానరించుకుముతి వీవు, 

మిత్తుండు నడినంత మెజిసి ధాముంబు ముం 

దుగ నా|క్రమించిన (దోహి పిన, 

తముల మిగుల చాదములం గారించి — ఆశ 
యల నింటం గనివించుఖలుండ వీవు, 

కే, కటకట వియోగలోకంబు కటకట పడ 
ననలశర్శ్షముల నేంచకు మనిన నీవు : 



ద్వితియా శ్వాసము, గొర్రె 

మానుదువె వీగుణంబు? లా నాను మేన 

వూవపోలీక యిది గద మూాకువూర, ౧౭౫. 

టీక,.-(ఈపద్యమున సీసచరణములలో మన థునికిని చందునికిని అభేధాధ్య 
సాయముచేసీ యర్గద్వయము కలుగ జెప్పినాండు.) కర = హా స్తమలయొక్క. - మండ 
ఇగ = కల్లితో _ ఏకకలనకా = మిక్కిలి కాడుకినుటచేతను ఖాస్వళ్ = (ప్రకా 
ుచుచున్న్చ ద్విజావళిక = (బాహ్మణసమాహామును (అని మన్మం); కర మండలా[గ్గ= 

కణములనెను కతులతో, ద్విజావలికా = చక్రవాక సమూహమును (అని చంద్ర; (నె 

౯ = నెమలిని, ఎక్కుుడు= వాహనము.) "నెమ్మి, .. మేటి=జమయూరవాసానుండగు కుమా 

స్వామియొక్క_-గరు నికిక = తం(డ్రిమైన శివునికి (అని మన); "నెమ్లికా = 'పేమతోో ఎ 
సడుకా గక = అధికునింగా "మేటి గురునికికొ= శేస్థు (దైన బృహస్పతికి, (అని చంద్ర); 

ుక్తు)ండు జ సూర్యుడు, మెజసీ = వెలువడి ధామంబుకొ = ఇంటిని (అనంగా 

ల్లాండను అవేశించి), (అని మన); ధామంబుక = “తేజస్సును, (అని చంద్ర); తమ్ము 

క = తామరలతో, సౌదమ్హులకా = పాదుకొనునట్టి బాణములతో, కారించి = (వయో 

లను) బాధించి అల వింటకా = ఆ చెజికు వింటిచేత్క (అని మన్మ-); తేమ్మలక = తౌ 

కలను, పాొదములకే == కిరణములచేత _ కారించి = నశింపంబేస్సీ (అనుజులను కాళ్ల 

ో కన్ని యనియు అలవింటకా = ఆయాకాశమందు, (అని చంద్ర); క టకటపడకా = 
ంతొపపడంగా, ననల శరములకొా = పుహప్పబాణములచేత. మాకుమాగ = లక్షీ దేవిక 

వారుండేన మన్య భుండా. 

క. విం ఖరవృ తిం జూపం దగవే విరహో కులయె? ధురంధర 

త్వంఖశ శేతుచాపములు పూ నిటు లేటికి సాము నేస్కెద 

ల్క౦ం ఖల మా శరీర మని శాన కనంగ? యయో! శరీర మా 

ద్యం ఖలు ధర్మ సాధన మ టన్నది విన్నది లేదొ యొన్నండుక్ * 

టీక, నికొ == వినుము, ఖరవృత్తికా = (క్రారవ్యాపారమును, భురంధరత్ డా 
సమర్గములయి న = శగ ఇతువాపములు = బాణములను వెజటపవింటిని అల్యక భిల 

ఘు జికా = కోపనుచేత దేహము నశించును. శరీరమ్ = దేహమ్సు ఆద్యం = మొట్ట 

మొదట, ధర్మసాథసమ్ = ఖర్మ ముచేయుటకు ఉపకరణము ఖలు జు గదాం 

గ, మలయసనమాస'బాలకుల్ మందులు గద, 
యమృతక రుండనవు గద నివు కమలవై6, 

యకట యిటు లయ్యు. బెంవు సేయంగం దగున 

యంగజ వ్యాధులను వౌాన్నకం గరంబు? 1 అరల, 
+ 

12 



» ౦ సొరంగధర చరి త్సము 

టీక, మందులు = మెల్లనివి, అమ్బతకరుండవు = సుధాకిరణములు కలవాడవు 

(అమృతహ_స్తము కలవాండవు అనియు), అంగజవ్యాధులను = మదనజాడ్యములను, 

(శరీరజన్య మైన జాడ్యముల ననియు) మాన్నకకా = పోంగొట్టక, 

క, (వతమా యిటు లేచ మధు 

[(వతవమాశ నీ కుచితవమూ విరాళిం బడునా 

రుత మూలింప నయా! చా 

రుతీేమామోాదయుతేమా చిజుతమారుతమూా, ౧౭౮. 

టీక,..మధ్యవతమా = ఓతుమైదా, చారుకను=మికి_. లీనము సూజ్ఞమై - ఆమోద 
యుతమా = పరిమళముతోం గూడుకొన్న దానిసంబు ద్ధి, 

(పంచణబామర ము) 

జొొహాోరు మోకు జల్ల గాలం జూడుం డోనమోరకం 

జహారులార, మంటమారి శంబరారిం గూడి నక 

గొహోరు సేయ నేల సాగరెకు౯ా జలంబునం భుజం 

గహారుపాద మాన మిరు కాం లింకం చేసిన౯, ౧౭౫౯ 

టీక. జొెహారు = నమస్కారము, ఓ సమీర కంజహారులార = ఓ మారుత 
చందులారా, మంటమారి కంబరారికొ= దండకోపి రన మన భునితో. గొహారు = ఊప 
(ద్రవము, భుజంగహారు పొద మాన = సర్పహారములుగల సాంబశివుని పాదము తోడు; 
అనంగా వాయువునకును చం దోనకోను సర్పములు విరోధములు చేయునవి గనుక “భుజం 
గహారు అనుచోట సాఖ్ళిపాయవి శేస్య మనియు, చంద్రునికి సర్బ్నరూఫుం డయిన రా 
హువు విరోధి యనియు, నెటుంగవలయు. 

చ, పలుమజు పచ్చ'రాచలువబండల (వాలుచుం బారిజాతమం 
జులలవలీనికుంజముల సోలుచు, విన్నది చదేలుచు౯, సురల్ 

నెలకొని కంటికిన్ నిదుర లేక చరించుచు నుండు "బల్ల స 
కళలు భుజింపగా నయినకాశకుం గాక సుమో నుభాకరా, ౧౮౦. 

టీళ,__సురల్ = చేవతలు (కర్ణ, పొరిజాత = = 'పొరిజాతవృతుమయులయొక్క_- 
మంణాలా ను మా మన - లవలీ నికోంజములకా = తీయగ పొదరిండయందు, విన్న దికొ = 
ఆకాళశగంగయందు. కంటికికా నిదుర లేక _ (చేవతలు నిద్రలేనివా రనియు భా), 
చ, ౫రళస్రుముద్ద దిన్నకఆకంకుండు సీకళ దాల్బంా నిశా 

కర జడగట్లి మో(ద హిమగా్గాంగజలంబుల నందు నించి మే 



ద్వితీ యాశ్వాసము, నా 

నొరయలో నుండ చేస్తె నటు లుండియుం చా సగ మయ్యె[హా!నుధా 

కరుండవె యెన ఏకా "వెడల. (గాయంగ నమిటి కల్ల రాహువుక్. ౧౮౧, 

టీక, పహీమ "గాంగ జలంబులకొ = చల్లని గం గోదకములను. 'సగ మయ్యెక - 

కలి కృళించెను - (ఆగ్థ నారీశ్వరుం డనియు భా, (శకాయంగంనేల = (కక్క శేల, 

చిడిముడిపాటునకా జెజుకుసింగిణి. బూని, మధు వియత్య మే 

ర్పడ, వడిలాను లున్న హరిడెని జివుక్కున నెక్కి, యుక్కు-నకా 

వడ లెడు చందు. జూచి తమి నేం డిదె గోవధ మాచరించు పూం 

పడరం నీవు వచ్చితుర కౌదున్ర పాంథులకు౯ మనోభవా. ౧౮౨. 

టీఠ...__.చిడిముడిపాటునకా = తొందరపాటుచేత. వెజకు సీంగిణి౯ = ఇతుధ 

స్సును ((వ్రీయమైన వింటిని అనియు); మధు(ప్రియత్వము = వసంతునియందు (పేమ 

ని మన.) - సాొరాయియందు (పేమ (అని తురకపరముఎఏ; వడి లావు లు ఊన్న 

రిసెకా = వేగమైన "జక్క_లు గల చిలుక (గొట్టము) నొంద (అని మన్మ.) - మిక్కిలి 

గమైన గొజ్జముమోంద (అని తురుష్క); ఊక్కునక్=చేవచేత. తమికా = ((పేమచేత, 

కము - గో = భూమియుక్క_ (అనలా భూమిలోనివారియొక్క) - వధము == 

*రణమును, (అని మన్న), గోవధము = ఆవును చంపుట (అని తురక); (మదనుండు 

సఖుని చంద్రుని యుద్ధమునకు తరలుచుంజూ-చును, తురక పండువురాత్రిని చంద్రద 

నము చేసీ గోహాత్యం గావించును). ఫూంపు = పూనిక. 

* అని య నేక పకారంబుల నవ్విశ్వంభ రాజంభారి యుపాలంభం బూన 

గించి, మందర గిరియునుం బో లె వనరాశిమధ్యంబున మరు న్ని శాచ 

రకర (భమితుం డై డై, లోభియునుం బోలె నతనుదుస్టమార్షణగణ 

శ్రుభితుం డై, పద్దాక 'రంబునుంబో లె మధుపరాజితసువునఃపాళి యె, 

విరాళిం దూలి న సమయంబున, ౧౮౩౨. 

టీక. అప్విశ్వంఛ రాజంభారి = అభూూమోంద్రుండు. ఊపొలంభంబు = నిందను, 

నరాశిమభ్యంబునక = అడవిసడుమను (అని రాజసము దమధ్యంబున (అని మందరం); 

ఏరుత్ నిశాచర కర (భమితుండు = వాయువు చెతను చంద్ర కిరణములచేతను భమ 

డినవాయడు (అని రాజ్ర)-బేవ దానవుల జేతులచేతే తజవంబడినది (అని మందర, ); అతను 

వస్ఫమాద్దణ గణ తభితుండు = మన్మథుని (కూరములైన బాణ సమూపహాములచేత దుఃఖ 

మెయుడినవాండు (అని రాజ, )-పలువ్రురు చడుయా వకుల సమాసాముచేత దుఃఖ "పెట్టం 

డిన వాడు (అని లోేఫి); మధుపరాజిత్త సుమనః పాళి = నుకరందముచేత జయి 



౧౦౦ సారంగధర చర్మిత్ర,ము, 

బడిన (అనంగా అధికముగా మకరందము కలిసిన) పుసష్పసమాసాముగలవాండు (ఆని 

రాజ-కు సైదలచేత (ప్రకాశించుచున్న ప్రూలమొ త్రము క లిగినటువంటి (ఆని పద్దా.) 

చ. ఇనుం డుదయ్మాది నండగొని, యిప్పుడే సంజను (ముచ్చిలంబడళ౯ 

బనిచి రయంబ తౌ వెనుక6 (బాజు ఖ పార్గ్వము లేర్చి దాడి దా 

నానరచ నోటమిం బయట నుండక పొ మని వేగు బెల్బ వ 

చ్చినగతి వేగుచుక్క పొడిచెల జనె “రాజును బక్టిమా దికిక్, 

టీక._-ఇనుండు = సూర్యు(డు. అండ=అసరాం సంజను=సంధ్యను (నూర్య,)- 

సంభ్యయందు ((పభు.) (ముచ్చిలంబడకా = అపపహారించుటకు, (పోజ్బుఖపార్ళ నములు = 

తూయు త్రొలిభాగముయొక్క (పక్కలు. ఏర్చి = ఎండకాయునట్టు చేసీ (అని సూర్య ఎ- 

దహించి (అని (ప్రభు) చాడి = దండయా(క్రను ఒసరి చెక్ = చేసెను ఓటమిక్ = 

ఆపజయముచేత (ఆపజితుండ వై యనుట). బయటక = వెలుపలను (ఆకాశమున), వేగు 

చుక్క = శుక్రుడు, రాజు = చందుండు శత్రు రాజు, (అని (ప్రభు). 

మః ఇనుం డ్యసాముండు (ప్రేమ సారసవనం వీజేర్చగాం జొచ్చి, మిం 

చినసంధ్యారుచి ర క ధారలు (పవర్షింపంగ విటం గరం 

బను వంద న్ని గిడించుచో సమయవాయవ్యాత్రు ముద్భ్భ త్తినె 

కాన నూరీచనిశాచరుం డన మృగాంకుం తంబు రానీం బడే. 

ట్రీక,-ఇనుండకా = సూర్యుండనెడు. సారసవనంబు = పద్దాటవిని (అని 

సూర్య) సార = శ్రేష్టమైన - సవనంబుజ=(విశ్వామిత్తు)ని యజ్ఞమును (అని రామ, 

సంధ్యా రుచి ర క్షధారలు=సంధ్యాకాలమునకు సంబధయమెన యొజ్జనికాంతులు (నెత్తురు 

వానలు ననియు), వింకుక = ఆకాశమందు (ధనుస్సునందు. క రంబు = కిరణమును (హా 

'స్వమున్సు, సమయ = ఉదయకాలమందలి - వాయవ్య సన్ర్రము = చాణంమువంటి వాయు 

వును-(నూర్య-); సమయకా = నశింపంజేయుటకు-వాయవ్యా(స్త్రుము = వాయవ్యా(స్త్రు 

మను చామును-ఉద్భ శ్రీకా=మిక్కి_ లియాద్ధత్యము చేత - నికాచరుండు = రాకుసు(డు- 

(రామ); మృ గాంకుండు= చంద్రు (డుఆఅంబు రాశిక = సముద్రములో. అనంగ్యా (శ్రీరాములు 

వాయవ్యా స్త్రము (పయోగింపంగా మారీచుం డనురాకుసుండు సముద్రములో పడినట్లు, 

సూర్యుడు వాయువును (ప్రకాళింపం చేయంగానే చందు ద _స్తమిం చెను, 

"లే, ద్విజకులములకూంతేలు చదెసల నెగసెస్త 

నిం సద్దణ'త్రేజముల్, పంకజాత 

మటు విజృంభించె, గువలయం బట్రటు వడ 

నట్టు లగ్గుం గా యరాజకం ea యెడల. 
౧ఛొ౬ 



ద్వితీయాశ్వాసము. ఇట 

స టీక, -దిష్టజకు లమ్లుల కాయలు క పత్నీ నమూహాముల ధ్వనులు డ్ (చాహ్హ్మణ జ 

వభాముల వేదపొఠములు, సక్ గణ తేజముల్ = నక్షత సమాహముల వెలుగులు = 

్థరుష 'సమూపహాముల మహిమలు, పంకజూశము = కమలము _ పాహసమూవాము. 

లయంబు=కలువ - భూమండలము, అరాజకంబు = చంద్రుండు నేనిది _ శాజులేనిది. 

కొలందిగం జకకై రవ చకోర సరోజదళంబులకా జలం 

బలవడం గూర్చ పిప్పం గలయట్లియినుం డలచందమాము క 

Pa జ జు 6 రి 

రిల గర మిచ్చి వుచ్చుకొనుమిత్తు (డు చీకటు లెల్ల పరు గా 

నలంచుఏభావ నుండు గన నయ్యె. బతంగుండు (పాడు ఖింబున౯౧౮ ౭, 

టీక. చక్ర= చక్రవాక పకులయొక్కయు - 'సరోజ= తామరలయొక్కయు-ద 

బులక= సమావాములన్సు జలంబు,= ఉదకమును (చలంబు = ద్వేపమున్సు, కూర్చకా 

ఏక =సంకచిత విక సీతములనుచేయుటకు, ఇనుండు = సూరుర్యడు (ప్రభు వనియు), 

5 ,లికా=(పేమచేత్స కరము=కిరణము (కప్పము అని (ప్రభు), మిత్తు) డు= సూర్యుడు 

న్న పీతుండు అని (ప్రభు); "ఏంకటులు = అంధకారములను (ఆజ్ఞానములను), నీరు గా న 

చు = నీళ్లు అగునట్లు గాం (శ్రమ పెట్టు విఫావసుండు=సూర్యుండు (జ్ఞానియు), పతం 

డు=సూర్యుండు, (పాజ్ళుఖంబునక్ = తూర్ప్చుదిశయందు, 

అయ్యెడం గాలోచితకృత్యంబుల సిర్వ ర్తించి సమస్త చమూ సమూ 

హ సమేతుం ల్ నరపాలవుపహూతుండు గదలి నిజరాజధానసనిం 

బేరం జనుడెంచి నగరు (పవేశించుసమయంబున, ౧౮౮ 

టీక,.--నరపొలపురుహూాతుండు = రాజేంద్రుండు. 

శృంగారము "అఆతసంగ బంగార ఫ్రువెజుంగు. 

ఖో న జ _ జో 

బోంధ్లు కురుంజుల్బపె గొండి సలుపు 

బుణ్యాంగణములందుం బుణ్యాంగ నల్ (గందు 

గా నారి ముత్యాల సేస( జల్ల 

జెలెకీంగి మణిసౌధముల మూగి యవరోధ 

కామినుల్' సోరణగండ్లం జూడ, 

నాద్య ఘాపణముల హృద్యఖ "పణముల 

నందినూగధులు చె ల్వంది ఫపాగడ్క 



౧౦౫౨ సారంగధర చరిత్సము. 

డే, గడలఫొజులరొద లిరుగడలం జెలలో, 

దొరల నందజ మన్ననల్ దొరల ననిచి, 

నడి నిగుడం బేజిం గొలుు చావడిని డిగీ, 

యర” న తటి మహీభ ర యర లెత, ౧౮౯, 
ఆలి — 0 అణాల 

టీక, బంగారపు మొుటుంగుంబోండ్లు= పనీండివ న్నె గల వ్ర్రీలు, కురు(జాలపెక= 

కోటకొమ్యు లమా6ద, గొండ్లై = (క్రీడ; ఫుణ్యాంగనల్ = ము ఇగదువులు (కందుగాక్షా ప 

జ చేసకొ=అకుతలను అవరోధకామినుల్ = = అంక పుర శ్రీలు ? సోరణగండ్లకా = 

గవాతులగొండ్క గడల పౌంజుల రొదలు= ఈం కల దండుల యొక్క ధ్వనుల్కు అరిగెలు 

ఎత్తక = బిరుదులు పట్టంగా, 

"తే. అటుల నంతఃవురంబున కరిగి విభుండు 

కొలువుసింగారము సడల్సి కాొందట నుడి 

గంప్రుయసంభ స్తనుల జలకంబుం బట్టు 

డనుచు నానతి యీ నంత నతిరయమున. ౧౯౦, 

నీ. రవుణి నిల్చె మనోహరమణిపీఠి యెకర్పు, 
తల యం సీలకుంతల యొకర్తు, 

అటకలి యిజె లెస్స యట కలికి యొకరు, 

జలజగంధి యొక ర్తు జలక మాశ్చెం 

దడి యొత్తె నొక్కవుత్త డిభామ్మ నృపతిక్షిం 

జెలువౌచలువ లీచ్చె. జెలువ యొక లె, 

నీకం జూపి విరు లొక్క-సికతామయనితంబ, 

వెలందికస్తురి నొక్క- వెలది యలందె, 

శే, ధూప మొనరించె. నొక్క విధూపమాస్య, 
తిలక 'మొనంహాన్చి ఫామినీతిలక మొక తె, 

మించు(దొడవ్రలు ఢొడిగాను మించుంబోణి, 

భోజనము వెల్లే న క్క-యంభోజనయన, ౧౯౧, 

_ శీక.నీలకోం౦కొల = నల్లనికరులుగల క్రీ, అటకలి = , బిడ్డుపో(ొట్టువస్తు వును, 

ఫుతడి = బంగారు, చెలున్ర == అందము చలువలు ఆ చలువవ(స్త్రములు, నీకఠకతామయ 

. 

జట 

శీ 



ద్వితీయా శ్వాసము. Ye 

నితంబ = ఇసుక దిబ్బలవంటి సిజుందులుగల స్త్రీ, వెలది = శ్రేష్టమైన, వసు ఉమమా 
అస్య = చంద్రునికి సమానమైన ముఖముగల స్త్రీ, 

క్ర, ఈరీతి శీరముమజ్జ న 

మారోగణ మయి, మణీమయనవుంఛాదుక లా 
య్య్యారముగ మెట్టి, యుడిగవు 

సరజముఖిేలు వట్టి నృవుం డిం పెసళగకా, ౧౯౨, 
టీక, మజ్జనము = స్నానము, ఆరోగణము = భోజనము, 

సోగలగు వెండిజేకుల 

లాగునం దెలనాకు మడించి లలన యొసంగళా, 

నర్ యు 

బాగాలు వేసికొని తన 

బాగా లున్న ట్టి మేడపజ్జ్ఞకు చేల, ౧౯౩౨, 
టీక, లలన = త్రి బాగాలు = తొంబూలము, తనబాగాలు = తనబా న 

యాలు, పజ్జకుక = సమీపమునకు. 

కే, వగుచోం దొంటిచందాన నించు కన 

మెలంగు చెలిక త్తియలయలబలము లేక, 

(పాణవల్లభపొలకున గాన రాక, 

విన్న నై యున్న యాసౌధఏీథిం జూచి. ౧౯౮ 

క, వాలికమజుంగుజూవు ని 

వాళిగ నొనరించి యెపుడు వడిం జేయును చా 

నాలింగన ఏ మేమో? యివు 

దాలిం ౫న మనుచు నృపతి వ్యాకులమతి యె, ౧౯౫ 
టీక..నివాళి = హారతి, 

క్క అరుదెంచి యలిగి యుండెడి 

యరు చెంచి, మదిన్ వితాకుం డై తవాతపహతోం 
దరియంగ నరిగి శాతో 

దరియంగం బవుడు గాంచి దయ దయివాటిక్, = ౧౯౬ 



౧౦౪ సారంగధర చరిత్రము. 

టీక....వితాకుండై = నిశ్చేష్టితుండై.. తహతవాతోకా = తమకముతో, ద్య 
యం౦గకా = సమీపమునకు. కాతోదరి = సన్నని కడుపుగల యాచి| తౌంగియొక్కు, 

దయివాజక = వగా 

తె. హంసతూలికాొతల్స మం తల్పమే, ల 

తాంగ్కి కడం (దోచి చేల బడంగ నేల? 

వెలగజన్రసేయు వెలచేలములు గలుగ 

నూన మగుమైల నెమ్మేన నూన చేల * ౧౯౭ 

టీక.._హంసతూలికా తల్పము = జిల్లేడుదూది శయ్య. అంత  అల్పమే, వెల 
కఠువు సేయు = వెలలేని, వేల = వెల్ల = తెల్లని చేలములు = చీరలు, ఊనము = 

తక్కువ. ఊననేల = ధరించుట యొందులకు, 

ఆ. కప్పురవుక వి డెంబు కుతుకంబునం జేయ వ దేల* వాసనల్ 

చిప్పిలుకుంకువుంబు మయి "లేప "మొనర్చవ దేమి? చీశోటుల్ 

గప్పెడుకీలుకో ప్వాజప్రుగా సవరింప వ 'దేటి కిప్పు? న 

యొప్పులకుప్ప, నీ వగీగియుండెడికారణ మేమి తెల్పమే ౧౯౮, 

టీక._కుతుకంబు నకొ=సంతోషముచేత, చిప్పిలు= వెళ్లరగ్రక్కు నట్టి. మయిక్= 
దేనానుందు. ఒజఫుగాకా = అందముగా, 

నీ ఇం మైననీపాట శెన గా దటంచునో 

యెలనాగ వీణ వాయింప వేల? 

నీరీతి మాటలు నేర దటంచునో 

కలకంఠి చిలుకతోం బలుక వేల? 

తళుకాత్తు సీదుచెక్కు.లం బోల నంచునో 

సుక వాణీ యద్దముల్ చూడ వేల? 

యొరయుసిపాలిండ్ల కుద్ది రా వంచునో 

యలివేణి పూబంతు లంట వేల? 

తే కడు నొయారంబు లె ననినడలకర ణి 

నడువ చెబుంగ వంచునో నంటుతోడ 



౧ ద్వితీయాశ్యాస ము, ౧0 

నంచబోదల నడిపించి పెంచ వేల 

మోద ముప్పొంగి చితాంగి మోహనాంగి? ౧౯ొగా 
టీక._ఎన = సాటి. వౌక్కులక = చెక్కి_ళ్ళను, నంటుతోడకా' వ స్పేవా 

ముతో. అంచబోదలకా = హంసపీల్లలను, 

"కే పోతుటీల వైనం బొాలయంగ రాదు నా 

యానం జేసి మందయాన నిన్ను 
నెవ్వ నెగ్గు సేసి ఛెట్రీంగింపవే, మది 
నళుక వలదు, సీకు నలుక వలదు, ౨౦౦. 

టీక, ఆన = ఆజ్ఞ, అశళుక అ = భయమే. అలుక = కోపము, 

. తరుణి, మహా పసాదం బని సీమాట 

మంతురుల్ శిరసా వహింతు చెప్పుకు, 

రమశి, నాబాంధవరాజహంసాళి నీ 

యజుగుల శేవేళ మడు౮స లొత్తు, 

నండజవరయాన, యవని నీపేరు సె 

వినం ఛాజుపా మైనం 'బెగడి నిలుచు, 

గములపాణి యొకింత గదిసి ని న్నాకనాండు 

నట నిక్కి. చూడ (బహ్మయును వెజనచు, 

శే నింత చన విచ్చి యరనుర యింత లేక 
నిన్ను నత్యాదరమున మన్నింప లేచి? 

మగువ నే నన కున్న సీవున సెజుణగటె * 
సరు నేమిటం గొడ వయ్యె నేడు సెవువు, ౨౦౧, 

టీక....మహా (ప్రసాదంబు=అతిళశయానుగహము, మహో (ప్రసాదం బని శిరసా 
వహీంతురు- దేవ తాని రాల్యాదిని శిరమునం డాల్చినట్లు అని భా, నాబాంధవ రాజ బాంస 

శరా 

ఆభి= నాబంధువ్వులెన రాజ(శ్రేస్టులసనమూసాము, నుడుంగులాత్తుక్ష = మడించినవ(స్త్రములను 
నొవ్వగుండ ఒత్తును - హంసలు గమనము "నేర్చుకొనుట కై అడుగులను గొలుచు నని ఇ”, 
అండజ వర యాన = (శేస్ట్వమెన పొంసయొక్క_ నడకగల చి తాంగీ, అవనికా = భూమి 

3 ధ 
యందు అండజవకుని అసంగా గరుత్మంతుని స్లేానినచో పాము నిలిచినట్లు అని ధ్వని, 

శశ 



౧౦౬ సారంగధర చరత్రృముః 

కమల పౌణీ = తొమరవంటి చేతులు గలచిశ్రాంగీ (మహోలమ్మ్ యనియు భా.) 

క, వలవు మదిం చెలియ కూర కె 

యలిగితొ ? నిను. దక్క వేజి యతివలపొందుల్ 

కల నైన నెజుంగ దీనికి 

తలిరు౯విల్తుండె సాఖీ తామరసాటీ.. ౨౦౨, 

. తరుణి, నీనూంగారుసరి యిందు లే దని 

డగ్ధ్ పాము బట్టంగవచ్చు ) 

వనిత, నీముఖకాంతి శన యెందు లే దని 

గంటక ద్విజ రాజు నంటవచ్చు; 

నింతి నీకౌనుతో నీ డెందు లే దని 

యెదురుగా హరికి జే యెత్తవచ్చు; 

నువిద్క, సీకనుదోయిసవ తెందు లే దని 

ధా తీ దమ్ముల వెచి చాంటటవచ్చు; 

"తే నతివ, నీకనుబొమల క్మపతి యటంచు , 

నెట్టిధరంబు పై నాన యిడ వచ్చు; 

er 

నిచ్చకము గాదు సుము "నేం డిది నిజము; 

భ[ దగజయాన, వలరాజుపాద మాన, ౨౦౫, 

టీక, పాము బట్టంగ వచ్చుకొ = పామును పట్టుకొని (ప్రమాణము చేయ 

వచ్చును - (నూగారు సర్పసమ మనుట్సు గంటక = కొంకక, ద్విజరాజుక = 

(ఛావ్యాణ(శ్రేష్టుని (చంద్రుని అనియు) - ((జ్రావ్మాణుని ముట్టుకొని (ప్రమాణము చేయుట 
లగేక్ష ప్రసిద్ధము - ముఖము చంద్రతుల్య మనుట్స, హరికికా = విష్ణునికి (సీంనాయునకు 

ననియు), (హారిసాక్నీ యని (ప్రమాణము చేయుటయు, నడుము సీంసామునడును వంటి 

దనియు భా, 'సవతు = 'సమానము, తమ్ములక్ = సహోదరులను (తామరలను అనియు), 

(శిశువులను దాంటి (ప్రమాణము సేయుట (పసిద్ధము-కన్ను లు తామరల వంటి వనియు భా.) 

ధర్మంబు. వెక=పుణ్యము_వెని (వింటివై అనియు) - (కనుబొమలు వింటివంటి వని భా,) 

కే. ఉప్ప నైనట్టిచక్కె-రలప్ప లీజె? 
చేందువగు గలయమ్మృతంవుంజెలనము యెనయ? 



ద్వితీయాశ్వాసము, ౧౦౭ 

ఫుల్ల నుం జెడి లే నెకరుళ్లు సరియె ? 
వనిత కడుం దియ్య నౌసిదువా తెజుకును. ౨౦౪, 

టీక, వా తెటికుకొ = అధరమునక్కు ఉప్ప నెనట్లి = గొప్ప, చే.దువగ=ముంచు 

కొను క్రమము పుల్ల కొ= పుడక యందు కరుళ్లు= తె స్టైలు, చీ తాంగి మోవిముందజి దక్కెర 

భక్యుము లుప్పని వనియు, అమృత పుం జెలమ చేందు అనియు, లే-ె'తెస్టైలు పులుప్రుగా 
నుండు ననియు, భావము, 

క, మతిసమ్మోహ మొనర్చుట,[నతిమభురిమ సారెం జిలుక నరిలంచుట్క,నో 
లతకూన, నీదుమోవిక్షి. | (బతి బింబమె కాక లేదు (పతిబింబ మలక్, 

టీక. ఇందు బింబఫల ధర ములు శ్లేషచేక మోవియందు[ జెప్పంబడినవ్వి సరి 
జూచుకిొ నవలయును..మలీకొ == మనసునకు, సమ్మాహా మొనర్నుటకా = మిక్కిలి వ 

లఫ్రథొలుపుట చేతను (సమ్మాహా మనంగా కడు మూఢతయు - బింబము మూభత గల్లిం 
చును-(“సద్యో ష్ వారం బిమ్బ్నం, సద్యో బుద్ధికరీ వచా, అతిమధురిమక=మిక్కి లి 

తీప్రుచేతనుు సౌశెకా - పలుదూజు, చిలుకకొ=చిలుకోటచేతను (శుకమును అని బింబపర 
ము అలరించుటకా= సంతో పఫలుచుటచేతన్సు ఓ లత కూన=తీ (వంటి వీల్లా చిత్రాంగీ 
(లేందీగా అనియు) నీదు మోవికిం (బతి = నీయధరమునకు సాటి. బింబమె కాక = 
దొండపండు తప్పు ఇలక్ = భూమియందు (పతిబింబయు=ఇతరవస్తువు లేదు. 
స్టే అతివ, నీమోవి ముద్దాడం గల్లినం జాలు, 

దిన్యామృతంబు సిద్ధించినటుల, 

తొయ్యలి, స్ట్పెంటం దియ్య. గట్టీనం జూలు 

దున్తొ ధిపత్య ౦బు దొర కినటుల, 

ముదిత, సిమొలనూలు ముట్ట గల్లీన జాలు 

భూలోక మంతయు 'నేలినటుల, 

యలివేణి, సిీనీవి యంటం గట్టనం జూలు 

నలమూలధనము నా కచ్చి నటుల, 

శే యింతమా తము సేయవే యిందువదన, 

తాళం జాల వునోజాగ్ని. దలిరుంబోణి, 

మనవి చేకొను మిక నైన మందయాన, ( 
యేల దయం జూడవే నన్ను ల్యోలనయన ? ల ౨౦౬ 



౧౦౮ సారంగధర చరిత్రము. 

క,-ఇట చెద్దపాదములయందుు, వరుసగ్యా మోవికి అమృతము, పాలిండ్లక 

దుర్షములు, నితంబమునకు భూమండలము, ఫోంకముడికి ముళ్లెయు సాటి యని ధ్వని, తనక 

'బేవత్వము దుర్చము పె దొగతనము-(దురగ్షయనం చార్వతి గావున) శివత్వము,చ(కవ ర్రిత్వము, 

క్ర జేవై శ్యర్యమును వచ్చినట్లు, అనియు భా, నీవి = పోంకముడి (మూలధన మనియు.) 

క, కుటిలాలక, సీగుబ్బలు! బటువు లయి మొగాని “్రగయ్చు బంగ రునిగ్గుల్ 

ఫొటమరిలుం బుట్టచెం క్ల"; | నటు గా చే నింత పట్టి యాడుదునంట వే? 

తే, మదవతీవముణ్సి రాలతో మాట లాడు. 

గద వె నీవ టువ మెటుంగు గబ్బి కులుకు 

ట్రిబుకు సిబ్బివు గుబ్బ పాలిండ్లు దెలియ) 

సీన్స మా టాడ కుండెడి దేమి చెపువు, ౨౦౮, 

టీక... చములు రాలను నింవించును - అనంగా - రాలవలె కఠినము లని ఛా, 

శా.వమేే పల్క_న్ర మోహనాంగి? యిటు లేలే యల్క- చితాంగి? ని 

న్నే మంటిం గలకం$ ? నావలన ద స్పేమే రయొయారీ * యయో! 

నామో(దం దయ లే దంకే చెలి? నను నృన్నింపవే కోమలీ. 

సీమాటల్ జవదా(ట కుందు గదవే సీశేజప క్రేతుణా. ౨౦౯, 

క, ఇంత్కీ మదనునిపట్టపు | దంతీ, యొసపరి మిటారి తండములో మే 

ల్బంతీ, యేమే? రతిపూ! బంతీ దయం జూచి నన్ను | బతికింపలదె ! 

క,_-దంతీ=ఏనుంగా, ఒసపరి మిటారి తండములోకో = రూపవతులైన ఎమ్మె 

కత్సియల సమూహములో, 

వ, అని బహు పకారంబుల( (రించి, ౨౧౧ 

కన్ మనిన విననియగ్గజ! గామినియలు కార్చం దరము గామిని నృపతి 

(గామణి సాంగిలీ | యొక్కె-ను.!గాముకులకు నెగ్దు సిగ్గుగలవే యెందు౯! 

క, ఆనతి కొని యాతని ! యానతి మోజునిది పోతె న త్తజిం జితం 

బూనినకపటము నెజిపం! బూనినదై యాగ యాళ్ళ బూములువమజియక, 

టీక.---నతికా = నమస్కారమును. ఆనతి = ఆజ్ఞను, ఊనిన == ఆవహించిన, 

బరా మెఖు = మాయలు, 

"క, ఒడలు వసఫివాళ్లు వాడ౯,! వెడయూర్భ నిగిడ్భ, మెల్లి నె క రాంబుజ మ 
ae 



ద్వితీయాశ్వాసము, ౧6న౯ా 

య్యడ నూండిలేచ్చి బడిబడి!బుడిబుడియేడువు లెసంగ భూవరుతోడ౯ 

టీక..వసీవాళ్లు వాడకా = మిక్కిలి ఆయాసము పొందగా. ఊంది = ఊను 

కొని, బడిబడీక = పలుమాజు, బుడిబుడియేడ్సలు = ఆంచి యాంచి యేడ్చు నేడుపులు* 

కే నిబ్బరిక మేది విను మేదినీవ రేణ్య, 

ష్ష్ నరణ్యమునకు వేట పోవ. (బొద్దు. 

గడప లే శెందుం జేతం జిల్క_ గొని దాని 

చేత నే నటు లుబునుగాం జెలంగగునంత. ౨౧౫. 

టీక, నిబ్బరికము ఏది = స్టిరతను కోలుపోయి. మేదినీవలేణ్య = దీరాజా, 

ఉబుసుగాక్ = (పొద్దుపోవునట్లు, 

క, సూ౭ల ముదికొముదిసిం 

గారము గార ముయ్యి పాముకన(లె మెజుంగుల్ 

వాణు ఇవెలువారు నొక తెలి 

పొరువ మిట (వాలి వెరంగువడి వడిం జూడక, £౧౬ 

టీక. నూరెలక = పార్ళ శ్రములందు. ముదికొముది = పండు వెన్నెలయొక్క_, 

ఉ, రింగులవ ల్లైవాటు సనరించి, మెయిక్ మృగ నాఖి నించి, వే 

భంగులనీటు వెట్టి, యలపార్వముః బట్టు నెనంబు వెట్ట సా 

రంగధరుండు నేవుము దొజంగువుదిం జనుబేరం గొంకు మో 

అం గడ శేం దొలంగి వడి రాం గని రాగనిమగ్న చిత్తు. డై, ౨౧౭. 
టీక,.._-రింగుల = కుచ్చెలుగల, మృగ'నాఖి = కస్తూరి, చేధంగులనీటు = అనేక 

శృంగారములను. చేమము దొజుంగు మదిక=నీలీ దస్చెడు పూనికచేత, కొంకు == నీగ్గు, 

ఏకా = నేను, రాగనిమగ్నచిక్తుండై = వలపునందు మునియిన మనసుగలవాండే, 

ఉ. ఎక్క-డ నేశ్చినో నలువ యాచెలువక సృజియింప( ¥ జూడ మో 

చక్కనిమేను నీమెజు(గుంజన్లన యానగుముద్దుమోము ప్ mr 

ఇక్కు లకాంతు లీవిటు(దు'చెల్యము సీనునుగానుతీరు నీ wa jor : 

శొక్క-వుంగొప్పు నీతళుకుజూపవులు నీక స దించరా 

కే అని వయఃస్మయవిస్మయాయత్తుం డగుచు, | చ 

జి త్తజవి క, దుర్యార చిత్తు. డగ్గుచు,, I ” 

al గ 
శ్ 



౧౧౦ సారంగధర చరిత ము, 
గ 

మరులునను జేరి నను జీరి మత్తు డగుచు, 

ని ట్లనియె మాననయహీనవృత్తుం డగుచు, టో 
టీక. వయః = యావనముయొక్క.. _ స్మయ = మదముచేత _ విస్తయాయ 

తుడు = ఆశ్చర్యమునకు స్వాధీనముయినవాండు, చిత్తజ = మదన, దుర్వార * = నీవా 

రింపరాని. నురులునకొ = వలప్రుతో. మాన నయ హీన వృత్తుడు = అభిమాన నీతులను 
విడిచిన (ప్రవర్తననలవాండు. 

క, ననిత, గజనిమృపండ్లను | ఘనముగ నో రూరం జెప్పణా విందుము, సీ 
చనుగుబ్బ లయొయ్యా రము! వినినప్పు డె వానిప్రులును విజుగుం జుమా, 

క, తళతళ మనువజంబుల ! తలతల మనునీదురదనతతిం బోలె శా 

యలచుక్క_లసిగనిగ్య యూ | పొలంతీ, నీకాలినోరు. బోలదు సుమ్హా, 
టీక... ఓపాలంతీ ఆ నత తములకాంతి తళతళ (ప్రకాశించు వజ్రమలయొక్భ 

(తలతలక) తేలలయందు (మను) ఊండునట్లి నీపలువరుసను పొలదు సరియే గడా నీ 
కాలిగోటి నయినను పోలదుసుమా, 

క. సీ కలికితనమునకు బి | బ్బోక్టనీకి౯ వయోవిభూతికిం దల(ప, 
నీకు౯ ేనికి. దగునే? | నాకు న్నీకుం దగుం గాక నాళీకముఖీ, 

టీక, నాళీకముఖీ=ప ద్వముఖీ, కలికితనమునకుకా= చక్క_(దనమునకు. బిబ్య్చోక 
(శ్రీకికజ శృంగార సంపదకును వయోవి భూతికిక=యాభ నముయొక్క ఐశ్వర్యము నక్క, 

క్ర నెమ్మేను గంధవహము, మొ 

నమ్ము క శానిధి యనంగకలితము నడు, మా 

శమ్మోవి మధువ్వు న గద ; 
కొమ్మా, యెటు లోర్తు, నెలుకొమ్మా నన్ను ౯. ౨౨౩, 
టీల. —-గంధవహము = తౌవిగలది ses అనియు), కళా నిధి = 

విద్యలకు శావు (చంద్రుడు అనియు). అనంగకలితము = శరీరముతో కూడుకోనిది 
(మన్మథుడు అనియు), మధువు = తేనె (వసంళుం డనియు). కామోద్దీపకు లగు మల 
యమారుత -దం్యద్ర మన్మథవసంతు లే నీస్వరూపముగా నున్నారు ఎటులం చాళంయలను- 
అనియు భావము. 

సీ నెజీగొప్పు కొనగోర నివిరి మాశెద నన్న ౧, 
జెల్కి.నీ వది ఘనంబు వేన్నికానెదు ; 
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గట్టిచన్తవ చేత ముట్టి చూచెద నన్న, 

జెలి యది యొకళొండం జేసికొచెదు ; 

పసిగాను విడికిటం బట్టి మాచెద నన్నం 

'జెల్మీ యది గగనంబు చేసికొ నెదు ; 

మించుమే నటు కౌంగిలించి మాచెద నన్నం 
జెలి యది బంగారు చేసికొ నెదు ; 

తెప్ప లె త్తీటు చూడవే యొప్వులాడి ; 

యెంత దయ లేనిదానవే యేణనయన ? 

యాసపడువారి నెటుణగవే యలరుంబోణి ? 

చాటు శేగొద వేటిశే జలజగంధి * ౨౨౮. 

టీక,-_ఘనంబుచేసీ కొనెదు కొండచేసి కొనెద్రు గగనంబుచేసీ కొనెదు బం 

గారు చేసీకొనెదు అనుమాటలకు - వెలలేని దాంచుకోవలసీన వస్తువునుగా ఖావిం 

చుకొనుచు న్నావు - అని యర్థము, నుటీయు వరుసగా కొప్పు మేఘమునకున్కు చను(గవ 

క్రొండకున్కు నడు మాకాళశమునకునుు బేపాకాంతి బంగారునకున్కు 'సమ నునియు ఖా, 

కే అనుచు నాశేలు వట్టినయప్పు డధిప, 

యేమి చెప్పుదు, నానెగు లీశ్యరుండ 
యెబుయగు, నాసిగ్లు గాచునా రెవరు "లేక, 

మిట్ట మో నై పడి చెనంటి నిట్లు లంటి, ౨౨౫, 

టీక, చెనంటిక్ = ధూర్తుని, 

శాీరీ, నాపతి లేనిచో భయము లే కొక్కింత శుద్దాంత మొ 

య్యారం 'బేర్పడం జొచ్చి, నన్ను. గని, కామాంధుండ వై గైలె ది 

వారాజన్యునిసామ్ము (పాయమును నా పాణంబు6) బ్రా మూరే న్ 

యీారీతిక వీనతల్లీం బట్టినఖలుం డెచ్చోః గలంజే మహి౯ ! ౨౨౬. 

టీక, కు ర్థాంతేము = అంతేఃప్రురమును. 

క, అనినం గామవికారము | నను బలిమిం గాంగిలించి నఖముల గ శ 

జనుగవ ముం చేకంకణ! మున క్షం బేల * చూడ డుము- మహీ పాలా. 

ail. 



సం 

౧౧౫౨ సారంగధర చరిత్రము, 

అని రయంబున నాఖండల భూజ్యాగ మండల్నాగ ఛారా నవవిదారి 

త ధరాధరావరణభారాధరంబునుం బోనిపయ్యెద చెజింగు వుజుంగ్స 

వాయం దిగిచి యయ్యెడ, ౨౨౮ 

టీక, ఆఖండల = 'దేచేంద్రునియొక్క - భుగా (గ్ర=భుజశిరసుమోంద నుంచు ' 

కొన్నటువంటి - మండల్నాగ్గ = వ(జాయుధముయొక్క_ - ధారా = అంచుచేత-విగా 

రితే = "భేదింపంబడీన - ధరాధర = పర్వళములకు - ఆవరణ = మాంతగానున్న - ధా 

రాభరంబునుం బోని = మేఘుమువలెనున్న 

క్, 

ర్ట 

Gil, 

కుమ్మెలు దాశినబంగరు | బొమ్మారములయొమ్మైం గడకుం బొ మను రేఖా, 

సవిళిత సనకుంభత | టము దిటముగను జూవి డగు త్తికతో౯, ౨౨౯, 
ట్ర టి త ౧-౫ 
టీక, -కుమైలు చా(ిన = వీటికలు వాటినటువంటి. దిటమ్ముగక =దృథము గా, 

, ౧ తపకీ ర్తి గాలు ఖభుటీయింతునె (పాణ! మ చెంత యీవిధం 

బంతయు నీకు 'దెల్పుటకు నై యిట నుండితి, సిదుపట్టి న 

న్నింతట నుండి బట్టి రమియించినయప్పుడె మాను వెతి, ని 

కింతటనుండి కోడలం జుమో నను ముట్టకు రాజశేఖరా, ౨౩౦; ' 

. కలికి రత్నాంగి నీకులాంగన రమించు 

మించుమేడకు నరుగు) మమ్మెబు(గుంబోఃడి 

వోండిమిగ నిన్ను రతి. చేల్లి పొందం జాలు? 

జాలు! నాతోడి గొడవ నీ శేల యధిప ¥ ౨౩౧, 

టీక,_-.రమించు == విహరించునట్టీ - మించుమేడకుకా = గొప్ప యుప్పరిగకు, 

. అని, యప్రు డంతం బోక, మజి యాయనృతోదరి రాజుచేత నుం 

డిన బెడిదంవుజాయల వీడెం బొర వెళ్ల జరీన దూసి, గొ 

న 

బ్బున మడమోఃదం బెట్టుకొనం బోవు నహో! యని సం భమించి మిం 

చినతేదమిః బట్టి, యింతపని చేయుదువా వుదిరాథి. నీక వన౯.౨౩౨, 

టీక... బెడిదంపుం జాయల = అధికకాంతులుగల = పీడెంబు = చాయను, 

కుం దల ధరణీపాలక | యాం! దలవం పాయె నిప్పు డందణులో నె 

'వ్నోం దలపెట్టక;నెన 5 చ్యొం దల పెట్టకటు విడువువూతువునన్ను౯, 

టీక... బొ కా=ఇంతపని సేయుద్నును, తల=తలంగును. 'జొకొ = ఆశ్చర్యము, 



ద్వితీయాశ్వాసము. ౧౧౩ 

ఎచ్చోకా తల సెట్టక = ఎచ్చటను తలచూ్యూపక యుండునట్లు గా, “నెనరు ఇచ్చోకా తల 

ఇెటక = (ప్రీతి నాయందు తలంపకం 
6 

క్ల అని, మరుచాములం బడ లే 

నని కైదువు దుస్పి, దాంటునాయితముబల౯ 

బెనణసనలయుటియ చేనురి 

య నులిమి బలిమి విడిపించి యను ననుర కిల, ౨5౪. 
టీక. దాటు నాయితముబలెకా = వచ్చుటకు (ప్రయత్న మువ లె, అలయుటణిీ 

యచే = ఆదిట్టచేతీ _ సురియక = కత్తిని నులిమి = ఒడిసి, 

క, నిను మానము గొను హీనుని 

ననుమానము మాని సూను. డనుమోహముచే 

తను మాండక తునువూడుదు 
వినుమూ యణుమాతమధ్య ) చెత పీడొ-నుమా. ౨93౫. 

వ, అని బఠకవసంబుగాం బలికి, యక్క-లికి నూజడించి, మేర డించినకో 

పాటోపంబున నచ్చోటు వాసి, మాటవాసి గలరాజమహేందవాసి 

య్యుగా కారుం డై మండుచు సథామండపంబున శీ తెంచి, (బద్దలవారి 

నలుగడలం బంచి, యాప్తామాత్యబంధుజనంబులం దగినవారల రా 

వించి యథోచితాసనంబుల నుండ నియమించి, శోండొకసేవు చిం 

తించి, కొంత సంకోచించి, చెప్పక దీర దని నిశ్చయించి, చితాంగి 

తన శెజీంగిచిన తెజింగును 'జెయ్వులక రణేయుం దనక న్నసరణయు 

నామూలా గంబుగాం 'దెల్పి, యింక నెయ్యది కర్ణం బనిన ; సభ్యు 

లందటు శేందంబుల విస ృయంబును సంశయంబును చబాపభయంబును 

'జనణగొ న ముందు వెనుక చెలియక, బహిర్షిఖత చితా కారంబుల 

(పకారంబున నిశ్చేష్టితు వై, హరీ యనక హరా యనక, నూరకు 

న్నయెడ, నందు నయార్థ వం శనుమం| తివుంగవ్రుం డీ ట్లనియె, ౨౩౬. 

టీక, = బరవసంబుగాకా = నమ్మకముగా. (బద్దలజారికా = వే్యత్రహాస్తులను. 

చెయ్యులకరణియుక = కార్యముల ఏిథమున్గు బహీ లికాఖితీ చిత ఆకారంబుల (ప్రకా 
జా 



౧౧౮ సారంగధర చరితము. 

రంబునకొ = వేలుపల (వొనీన చి క్రతువు ధాూపములవిధమున: 

శ్రే. ఘోర మగుపాతకం బిది; నోర నుడున 

రాదె కా, మది. దలంపంగ రా దోొకరిక్ ; 

నిట్టి యన్యాయ మేజూతి నెన్న: డైనం, 

దొంటికతలందు: జెప్పంగా వింట గలదె! ౨౩౭, 

మ, తననీటు ల్యెజయక్ రయం బడరం దొ ల౯ రాణివాసంబులోం 

జను'కే నేరమి యాం గద్యా సవతి యీర్జ్మ్యం బట్టి చంవింప నే 

ర్వన సీకేవడి మాయ వన్నినది, పో పొ మృంటిమా యామె నీ 

కనువూనంబు దొలంగం బెల్పె. గద యూహాపోహ లిం శేటికీ౯, 

చ, అలఘు| పాభ వృ యింక నికొలము రాజ్యం "బేమి గా నున్న దో? 

తొలలాక౯ గ్ ర్స్) భవత్ప్రతాపబలముల్ దూరీకృతం బయ్యా; న 

కు_ల కాంతార కుఠారకుం దనయు. డ౯ కూరి గృపం జూచి భూ 

స్థలిలో వెల్యడం గొట్టన ట్రయిన, నాజ్ఞల్ జబ్బు దాకుక బయి౯, ' 

టీక. _అక్కు_లకాంతార కుశారకుక = వంశమనెడి యడవికి గొడ్డటివంటి వాం 

డగు చా సారంగధరుని, జబ్బు చాంకుకా = మంద మగును. 

క, జననిం దొడరినపాపా 

తుని గొబ్బునం బట్టి తెచ్చి తునిమింప దగు 

పని లే దిక సంకోచము; 

మనుజాధిప, కార్య ; మనుడు ) మతిమంతుం డను౯. ౨౮౦, 

టీక, కార్యము = చేయవలసీనడి, 

తే, అధిప యిది శా_స్త్రమతముగా దరసి చాడ, 

ధనము 'వ్రాయిన, ఘనమనస్తాప మయిన, 

నొకటి తనయింట దుళ్ళీల మొదవిన, నది 

బయలు సేయంగ6 దగ దనునయము గలదు, ౨౮౧, 

చ, ఛ్లనవ్రున నుక్క_ వెళ రభసంబుమెయికా చినతల్లులిండ్ల కుకా 

దనయుల్లు (సేమతో ( జనుట తే ప్పగునే 1 తమచేయుతప్పు లె 



ద్వితీయా శ్యాసము. ౧౧౫ 

లను మగవారిపె నిడి చలంబున బొం కోనరింతు శెందు; జ 

వ్యనులమనోగతు 'బైలియువా రిల నెంతటివారు గానలె౯? ౨౪౨. 

. మనమున నిడు టొక్క టి, వెలి 

నను బొక్క_టి, సేయు టొకటి యంతయు. గపటం 

జె నిజంబు లే దొకింతయు, 

ననృతోదరి యనుట సార్థ మతివకుం జెల్లుక-, ౨౦ రె. 
టీక.....అన్ఫత ఊదరి = అబద్ధమే గర్భనుందు( గలది (నడుము లేనిది సన్న నిన 

డుము గలది అనియు భా.) 

మ, అనిశ| క్రౌర్యము కల్కి భూవులనె కా, దత్యంత కాఠిన్య వు 

గనపాలిండ్ల నె కాదు చాపలము _స్థ్రికందోయినే గాదు త 

గ్గనికౌటిల్యము బోటిముంగురుల నే "కా 'దెల్ల నుల్లంబునం 

దును వేటాడుచు నుండు. నిక్క మిది, యెందు న్నమ్మ్శరా దింతుల౯ా, 

క, జనకు నయిన, సోదరు నె 

నను నుతు నైన, నొకపరిం గనం దరుణులకు౯ 

దను '"పెక్కు-ను లజ్ఞాపద ; 

మని హరితో [దుపదవు త్రి యనెం గద తొలుతక, ౨౮౫. 

ఉ ఓనృప్క నాకు జూడ నలయుగ లి సీనుతుని౯ మనోహరా 

నూనపవిలాను. జూచి నిలుపోపకం బట్టిన, లోను గామి, నెం 

"తే నెగు లూని వానిం. బొలియింపగ మాయలు వన్న నిట్లు కొం 

డేనక్కు ధర్మ-రాజులను నిక్క-ముగా మిముం జెప్ప నేటికి? ౨౮౬, 
టీక... నెగులు = దుఃఖము, ధ _ర్హేరాజులను మిమ్మకొ = ధర్మ రాజువంటి నిన్ను, 

చ, పొలంతుక మోకు. గానంబడం బూందుగం చెల్పినదే నిజంబుగాం 

దలంచెద రీ, ర చెంతేయును దబ్బర సూ. “మగవాడు బొంశెనా, 

యల దడి గట్టినట్టు లగు; నాండుది బొంకిన గోడ వెట్టిన 

టలవడు,' నన్నమాట వినరా వననాశిపరీతభూభుజా? ౨6 ౭, 
టీక,-వనరాశి పరీత భూ భుజా= సము గను చేత చుట్టంబడిన భూమిని ఏలువాండా, 



౧౧౬. సారంగధర చరిత ము, (WU 

"లే, ఇల జెటువ్ర మూయ మూణుండు గలదు గాక, 

నోరు మూయంగ మూకుం జెందులను. గలదె? 

యొరు లనుట కేమి? సారంగధరునిమోంద 

నాకు సంశయ 'మొదవ దో నరవశేణ్య. ౨౮౮, 

వతన్నా తుం ప్త) జాతారికృపాకటాతుజాతుండు సుగుణా 

స్వీతుండు? తెలియక యాడెద। రాతని కటువంటిగుణములా నరనాథా! 

టీక...-.ఏతన్నా(తుండె = ఇట్టిసామాన్యుండా, చేతోజాత = మన్నథునికి - అరి = 

శత్రువైన శివునియొక్క - కృపా కటాకు జాతుండు = దయా దృష్టిచేత పుట్టినవా(డు, 

ర 

ల్ 

చెలిమాటల నై తొడింబడి 

ఖలు డని నుతు. దునిమి లేని, కె కళొఆకు గా 

నలకు రఘురాము ననిచిన 
యలదశ రథుమాడ్కి_€ బిదప నడలుదున్ర నుమో, ౨౫౦, 

అని పలికిన, మొగంబులు చెలిన్చెంది కొలునువా కెల్ల మతిమంతుం 

గొనియాడిరి. నృపాలుం డిట్లు నాన్నాపకారంబుల నుంతుల నోరసీ 

యడుగ 'వార లాడునుడువులకు నుజ్తూంతలూంగునుల్ల ౦బున( గార్య 

నిశ్చయం బిద్ది యన "నేరక, యపారమోహసాగరంబున మునింగి 

తనలోన, ౨౫౧. 

టీక...-ఉజ్టూంతలూంగు = మిక్కిలి వ్యాకులపడుచున్న. 

ఇటు మాచినం జెల్పిపెంద 

ప్పటు చూచిన నుతునినేర మవుం గా దనంగా 
నెటున లె వచ్చునో" మిధాదట? 

నటవుటమో తేక నిజము యది మెటుగముగా. ౨౫9, 

టీక. _.అటమటను = అసత్యము, 

. అలనీళ లోనిము లయినది యిది, 
౧౧ ౧౧ మ్ 

యిట్టు లనుచు నిశ్చయింప రాదు, 

కప్పి పుచ్చ రాదు, ఖండించి యాడరా, 

"దేమి సేయువాండ నింక ననుచు, ఎగ, 
గో 



ద్వితీయాశ్వాసము, ౧౧౭ 

క, (వాలిన జెప్పలు, వెత (గ 

(వాలీన హృదయాంబుజంబు, వనువుతిమోందన్ 

(వాలినమావులు, “మొగమున 

(వేలంగను, ముక్కు_మిా(ది వేలుం దనరన్. ౨౫ ర. 

క్క ఉన్నంత నృపాలున కోని 

యె న్నీ తిజ్ఞాం డనుమం, తీ యా మతిమంతుం 

'డెన్ని నపకారమున నే, 

యన్నులు చపలాతిచంచలాత్మ లు నుమా, DAA 

టీక,_అన్నులు = ప్ర్రీలు. చపలా అతిచంచల ఆత్మలు = మెజపుందీంగ 

కన్న మిక్కి-లి చాంచల్యముగల 'స్యభావముగలవారు, 

క్క తనకల్ల తెలుపదే కద 

మన కల్లలితాంగి, బుద్ధిమంతు నొకని నే 

ర్పున మెల్లన రాకొమరుని 
మున 'మెల్లను 'దెలిని మూడ మన మంప దగున్. గడ 

వ. అనిన మతివుంతుం డందుళొని యవ్విభున ట్లనియె, ౨౫౭, 

చ, మిగుల దృథంబు చేసి కద మి రడుగం దగ, 'వేడం జెల్లు. ని 

మృగువ నె యందు నిక్క మగుమాటకు నిం దడిగింపుం డూరకే 

"బెగడుకుమూరు నాజుడిని బెట్టగ. జల్లునె * ఏంట లేబె, “యిం 

ట గెలిచి రచ్చ గెల్వు' మనునానుడి * నానుడి నానుండి చెవిన్, 

టీక...-తగవు= న్యాయము, ఏడకొ=ఎందును, బెగడు= భయప డెడు, ఆజడిక = 

అపకీర్తిని. నానుడికా = సామెతను, నానుడిక= నాబాక్యమును. ఆను(డీ = ఫూనుండు, 

క, మదిరాక్షుల నమ్మకు, నయ 

విదుండన్స గద్క వేగిరంబు వెరవరిం జెటుచు౯ 

. బదరకుమా, లెస్స పదిం 

బదిగ విచారించి సేయ మంచిది సుమ. అగా, 

టీక... 'వెరవరికా = చేర్చుగలవానిని, పదరకుమి జ కోపపడకుమి, పదింబది" 



౧౧౮ సారంగధర చరి త్సము. 

గక = అన్ని విధములచేతను చక్కగా, 

క, అనవుడు జనపతి యడుగం 

బనివీన నే మాయె వోసమా? ని ప్పనినం 

తనె నోరు పొక్కదు గదా! 

యనివీ యటుం దెలిసి మూత మని కడు వేగ౯. ౨౬౦. 

క సడిసన్న ెద్దవారలం 

గడంకళ౯ దగువారిం బిలిచి, “క్రల్ల గలిగిన౯ా 

నుడున్రలవలనచె కానం 

బడు గద్క తెలియు డని పెట్టి పంవీన, వారల్, ౨౬౧. 

టీక,సడి సన్న = చివ్నాములనుబట్టి నిజము నూహీంపంగల, 

కల నైనం బరకాంత( దలమె త్తి చూడడు, 

పడుచువారలం గూడి నడువం బోండు, 
మిగుల సిబ్బీతికాండు: "మొగమోట గలవాండు, 

cm 

పలికి బూంకండు బహుభాషీ గాడు, 

నేర్చినవారిని నేరనివారిని. 
దనవారిలగా6 జూచువినయపరుండు, 

కినిసి యొవ్వరిని నొచ్చెడుమాట బలుకండు, 
కపట మెటుంగండు గరి గాడు 

తే. మేరమానిస్తి సా దుపకార్కి గోల, 
నిర లుం; డట్టివానికి నింద మోవ 

జేసెగా విధి! కటకటా! దోసకారి ! 

దయ్యమున శేడ సత్యంబు దలంచి మాడ. ౧౬౦౩ 

టీక..._.సిబ్చితికాండు = సిర్దుగలవాండు, మేరమానిసీ = మ ర్యాదకలవాండు, 
గోల వా సనీచాండుం 

తే అనుచుం దవులోనం గడు నొచ్చుకొనుచు బనుల 

సోగ సొగ్గసును గలనృపసూనునగరి 



ర 

చ 

ద్వితీయాశ్వాసము. ౧౧౯ 

కేగి యువరాజునకుం దమ్ము నెజుక సేయు 
డనిన నవసరములవారు నవుజె విలువ. ౨౬౩, 

టీక. పనులసోగ = పనులయొక.. చెల్వము, అవసరములవారు ఆ సేవకులు, 

చని గని (మొక్కిన, మితపరి 

జనయుతుం: డగురాజ నుతుండు సవినయమతి మొ 

తనగ దైసరస నుచితా 

సనయుక్తుల, చేసి యను. (బసన్నా ననుం డె, ౨౬౮, 

. వచ్చినకార్య మేమి * జనవల్లభుం డంపంగ నన్నుం బిల్వంగా 

వచ్చితిరో ? తగు ల్లలుగువారలవై మనవుల్ ఫుటింపలా 

వచ్చితిరో * వచింవుం డని వారల సారెకు వెల్ల దమ్ముల౯ 

మెచ్చనికన్ను లక బెదరు మేకొన నెమ్మైగ మూంచి పట్కిన౯. 

టీక._తేగులు = న్నే హము, 

భూరమణుండు మోకడకుం బా మన వచ్చితి మయ్య. యయ్యెడ౯ 

మొరలు రాజుకంశకు నినుమిక్కి-లి మా కనురక్షిమె మముకా 

గారవలిలం (బోతు. రటు గావున నొక్క-టి విన్నవింతు మో 

భూరివివేక, ఏరి నటు ఫొ మను(డా, యని యకతంబునకొ, ౨౬౬. 

ఒకయించుక వుదిం గొంకుచు 

. ముకుళితహాన్తు లయి పనయమున “రాజకుమా 

రక్క 'వెజిచి చెఫ్పుదుమొ సెజి 

వక చెప్పుదుమోి యటంచు వారలు పల్క_౯. ౨౬౦౭, 

ఇదీ యేమో యని యెదవడి, 

యదవద మై, గుండె భగ్గు మని, తల్లడపా 

టొదవ(గం బలుకుల దినత 

౫దురయగ, “నది యేమి దెల్పయగదరయ్య.' యనక, ఒిడలాః 

టీక, ఎదవడి = భయపడి, ఆదవద = కలంత, న 



౧౨౦ సారంగధర చరిత్రము 

స్కీ అవసీతలేశు( డల్ల వనీతలమునకు 
మొన్న వేంటాడంగ( జన్న విదప, 

నంగజాలలు గా దనంగం జూల. జలమ్యు 

మోజు మొక్క.లమున మోర లలుకం 

'చారువమ్యును బట్టం ఛాజునెవమున 

శ శప. జొచ్చి, మోచపతికిః 

(వోణపదంబై నయేణాల్నీ( జి తొంగి గనుంగూని, 

మోహంబు పెనంగొనంగం 

తే, దమకమునం బట్టినా రని తమ కడలుచు 
నాపడంతుక ెల్పినం గోపగించి, 

మమ్ము నిది యంతేయును నిక్కువమ్ముగాంగ 

నడిగి రమ్మనె నిప్పు డప్పుడమిటే(డు. అకా 

టీక, సు = అడవికి, అంగజాలలు = రాణివాసపుగావలిచారు, 

"మొక్క.లమునక్షా = ముష్కరత్వము చేత, తమకుక = రాజు గారికీ, 

చ, అనిన నమశ్శీవాయ యని యక్క_ట ! మెక్కడనుండి సంభవిం 

చెను వినరానిపాప మిది ! చెల్లరె! మాయలు వన్ని యీవిధం 

బున నలయింతి నాపయిని బూన్సెను 'నేరమి. యింతరోంతయు౯ 

వినవలసెం గదా యివుడు ఏనుల కే మనువాండి దీవికికాో®ో ౨౭౦. 

న ఆయము యా గహం 'బెడం | బచాయక నామోం౭ద విన్న పముచేసిన, భూ 

నాయకు. డిది యాంగా దన | కీయెడ నామోంద న్మాగహింపందగునే! 

గ్, తల్లి నామో(ద నట లేనితప్పు మోసె 

నంటట్క యల యనుంగుందం డి దా నదియె నిశ్చ 

యంబు సేసె నంట, యికం గా దన్న. బోని? 

యేరి నన నేల కల్లరి నేనె యగుదు. ౨౭౨ 
ం నాపాలిటిదై వముగా। భూపాలుం దలంతు నేను బొరపొచ్చెము లే 

కీపట్లం జతొంగిని! నావీనతల్లిని దలంతు నాతల్లివలె౯, ౨౭3. 

రో 



ద్వితీయాశ్వాసము, ౧౨౧ 

క, ఇదీ యిటువలెం గా "కెన్నండు 
'నెదలోం. గొండొకవివార మే నెజబు/మి "కొ 
వుదనారియె సాక్షీ. యిశం 

బదివేలును నేల పనికీ మాలినమాటల్ ? ౨౭ ర్ర 
టీక,___కొండొక = వేజు, మదనారి = శివుండు, 

ఉ ఏ నిశ నేమి సెవ్నీన మహీపతి బాంకుగ నెంచు; నెందు “రా 
జానువుతంబు ధర్న మని యండు గదా బుధు, లైన నేమి? “మె 
ద్దీనె నటన్న 6 గొట్టమున "నేర్పడం గట్టు) మటన్న చందమే 

కాన నయ్యె నొక్కయుపకారము నేయుండు మోర లీయెడ౯. 
క, మోావుది శంకాతంకం | బేమియు లేక్క సభచార లెల్ల వినంగా, 

నామాటలుగాం, గొన్ని, మ[హహీమండలవిభునితోడ చెటీంగింపం దగు౯, 
క, “మండలపతి తప్పొప్పులు | శెండు విచారించి తగినరీతి స్వీ తిక 

దండన సేయం దగ్కును!ద్దండము సేయంగశుభముదలకొనచెందు౯, 

టీక.నీతికొ = నీతితో, ఉఊద్దండము = అధిక ద౦ండోనము, 

గీ, మోర లన్నిట సడిసన్న వారు, చెలుప 

వలదొకో నన్ను సడిసన్న వానిగా నె 

నర్చుటకు, “దై వసన్ని భానమున బెట్టి 

నిజము సేయించి పిదప మన్నింఫ్రుి మనుండు, ౨౭౮; 
టీక, 'సడిసన్న చారు = 'న న్గార్టులు, సడీసన్న వానింగాక్ష్ = నిందితునిగా. 

నిజము = దివ్య_ప్రమాణము. 

A. అనఘమతులార నన్ను6 జ తౌంగియెదుట 

నునిచి తారకాణింపంగ6 గన, నట్టి 

కల్ల నావల్ల గోరంత గలి” నేని, 

యాజ్ఞ శే నర్గుడను జుమో, యని యనుండు. ౨౭౯ 
టీక, తారకాణింపంగకొ = నిదగ్భన మగునట్టుగా, 

క కాదే వినుం శొక్కటి యిం 

కొదేవిని “గలది గలిగినట్టు చెలుఫ్ర, సీ = 
1A 



౧౨౨ సారంగధర చరిత్రము. 

మెదే నేరము, జుణింగిన 

గా దిని యడుగు శునుం డామె. గట్టిగం చెలుప౯, ౮౦, 

టీక,..-జుణియనక్ ౫ డాంచిన, 

క అటు మొదట జగదిశ్వర 

ఫఘుటనం బెటు లుంజె నటుల గా కుండదుగా, 

యి టనుం డస్సి వారికి నా 

దట దొంబూలంబు లిడ్కి యతం డవు డని పెక, ౨౮౧, 

Cp దావ్నేణ్యాక రమూ ర్తి హోడశ మహాడా నాదిధర్మ కియా 

దక యా శితదీనర క్షుణక ళాథారంధ రీసత్క్భృపా 

ఏమా శాశ్వతకీ ర్తివై భవరమాభృ న్చోళసింహాసనా 
ధ్యమా దురద రాట్క్రీటదలనై కాతేయకౌత్నేయకా. ౨౮ 

క. యాచనళవినుత వనితా | సేచనకతనూవిలాస శృంగారక శా 

నూ చనక మక విత్వా లోచనకందళితహ ప౯లోలుపహృదయా, 

[స 
దుగ్గవారాశివిద్యోతికీ ర్రీ నుధా | భుద్ధురీణశామనాగ్భోగవర్ర దయా 

దృగ్గుతా శేప ధ్యాతీనరున్ని కస్వతా | స్నిద్ధ సారస్వతస్సిద్ధ సారస్వతా, 

[ఈ మాండుపద్యముల యగ్థమును విజయవిలాసటీకయందు6 గనునది,] 

(గద్య) 

ఇది శీ) నూర్య నారాయణ పాద ప్రసిద్ధ వగ వ్రభేవ చేమకూరలవ్షణా 

మాత్య తీనూభవ సదారాధిత బుధసమాజ చేంకటరఃజ (పణీతం శన 

సారంగధర చరిత్రం బనుమహా[ప్రబంధంబు నందు. 

ద్వితీయా క్యాసము సంపూర్ణము, 

చాజాతుుాల 



య 

(శ్రీ 
సారంగధర చరి శ్రము.. 

త ్రతీయాశ్వాసము, 

అర్ ఉంయునటులుతిగాంతలంు. 

. శ్రీధుర్యశార్యథెర్య | మాధరమూర్థన్య యాదిగళ్ళేశ్వర వి 
ద్యాథిక ఏతరణదీతూ | రాభానుత యచ్యు కేం దరఫ ఘునాథనృవా,౧. 

, అవధరింపు మివ్విధంబున నవ్వసుంధ రానరకుపగారుం డగుసారంగధ 

రుండు మం|తీవుంగన్రల ననిచి, యనివార్య థై రృభురంధరుండై యుం 

డె నంత; న్య 

* అనివీనం బోయి నారు నతు లై కనిసీతిని నీతి దోణఢ 

నిట్లని...-రవథారు ధారుణి నయంబున నే లెడిసామియాన తిం 

బనిచిన నక్కువూరుం గని. మామదిలో ననుమాన మెల్ల: బో 

వను పిశదంబుగా నడిగి వచ్చితి మయ్య లల ర 

టీక. అతుల ఏక వినీతీకొ = సాటిలేక ముఖ్యమయిన వినయముతో, 

అధన్యుండు గాధ డన్యు) డ | సాధారణు డతండు, దై వసన్ని ధి నతని౯ 

శోధన చేసిన గాక్క య।శోధన యొం డొకటి దలథం జొప్పడ దింక౯ 
టీక,కోధన = పరీషమ, యశోధన జు కీర్తి యేధనముగాం గలవాడా, 

, మనవి గల దొకటి చ తాం 

గిన యోమాబు బెదరించి కినుకలో నీవం 

నెత వ్పీది, గట్టిగ జెప్పు 

మిన నృవుతోం చానం దెలుపు నని యతః డనియె౯, గ్ 

అన విని మంచిదే యని, నృప్మాగణ వారల నెల్ల వెంటం దో, 

ఢొని, వెస రాణివాసమునకుం జనినం గని, నాతి సజ్జ ది 
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౧౨౮ సారంగధర చరిత్రము, 

స్తన దిగి జాళువాపసిండికంబము చెంగట నిల్చి, ముగ్గచా 

డున వసినాళ్గువాడుమొగముం గదియంగ మునుంగు దాల్ప్చు'దు౯, 

క. కొనగోరం దీసి కాటుక1కనుసిరు చుటుక్కు_ మనగ గడ మోటుచు వం 

చినతల యె త్రకయుండోడు | ననృతోదరి కనిరి రాజుననుమతి 'వారల్, 

మ, వనజా తేకుణ, శేళికాకలరవ వ్యాజంబున౯ వచ్చి, ని 

న్నను సారంగధరుండు సీయతులసౌందర్యంబు విశ్చీంచి, మో 

హనిమగ్నుం డయి బలి 6 బక్టై నని మో రన్నా రటం, చెల్లరు 

న్వినంగాం బల్కి కుమారునిం బెలిని రండీ యంచు రా జంపిన, 

మే మానృపాలుక డకుం జని తద్వ త్తాంతం బంతయు నెజింగించి;- 

శా,ఏ'రా! యోరి వివేకహీనమతి! (దోహీ! నందనుం డంచు ని 

న్నా నమ్మిన దంతయుం గలి”, నెం దైన న్న గర్లోనికిం 

బోరోో రార్కొ కొమాళ్లు వావివరుసల్ బుద్ధి విచారింప శే 
గారాబుంబినతల్లి ( బట్టితివి యోగ్యం బే నిను౯ జూడయగ౯!' ౧౦. 

క, అని, యనుం డని యిన డాగహ 

మున నంగారకునిచందమున మండుచు నుం 

డిన వాం డసి ; గట్టిగం చెపు 

మని మే మెంతయును దూజ నత డి ట్లనియె౯, ౧౧, 

టీక. అంగారకుని చందమునకొ = అగ్నీ వలె, 

వ్ర 

మ, అమరంగా దనమింది 'నేర మివు డాహో! నాపయిం జూసపెం దం 

(డిమునం బి స్లైడ చేసనే! యయిన. గానీ గట్టిగా. బెల్బ నా 

యమునే యిం కొకమాబు మో రడుగుండీ యన్నాండుు గాగాను దో 
సమును మెందు నిరాపనిందలు గడించం చెల్పు నిక్కంబుగ౯. ౧౨, 

టీక...-నిరాపనిందలు గడించకా = ఆబద్గప్రు నిందలు మోఫుటచేత, 

ఉ, అనవుడు, రాజుదిక్కు._ముగ మై యలుకళా గలకంఠి కంచు గీ 

సినగతి. జీరెలుంగునను జిట్టుడుకుంగ నుసీరు సోన యె 



త తీ యాశ్యాసము, ౧౨౫ 

చినుకల నేడ్చి, “యే లగడు చేసెదు రచ్చలః బెట్టి యింత్క యో 

వనధిగభీర? నాకు సరివారలలో. దలపంపు లయ్యెడు౯, ౧కి. 
టీక. సోన = చిన్న వాన, అనడు = అల్లరి, రచ్చలకొ = సభలయందు. వనధి 

నభీర = సమ్మద్రమువలె లోయశయినవా( డా. 

క్ర మానముకన్నను హెచ్చా 

(పాణ మని తెగింప, బలీ బ ట్లిటు సేయం 

బూనిత్రి నగు-ణాటులు నా 

కౌ నీకే సిగ్గు గలుగ దంట నా శేలా? ౧౪. 
కందోయి చల్లగా నిటు[గం దోయినృపాల, లెస్సగా నిక నొకమా 

ఆఅందజణిముందటజు నీ, విని।|చిందఆవంద ఆయి గుట్టు చిట్టాడంగళ. 

టీక. చిట్లాడంగకా = చలింప6ంగా, 

కయ్యానకుం గాల్ (దవ్వుచు 

గయ్యాళిత నంబు మోఆంగా డీ, యా 

తొ య్యలి యూంచక యాచక 

పయ్యెద గొంగును బటాన బయలుగం చేసాకా, ౧౬, 

టీక... ఊంచక ఆందక = తలయూంపక నిదానింపక (బెనుదినియక యనుట), 
పటానకొ = తటాలున, 

డ్, అపగిదిం [దపారహిత యె కుచశేఖలు చూప నందబుక్ 
“హః! పరమేశ్వ'రా!' యనుచు నౌదల వంచిరి జంత “యింతయుకా 

నాపయిం దప్పె య్యా నిదియు నాదియొ యాతనివేత యానో "కా 
దో పరికింప్రుడా,' యనుచు దుప్పటి ముందజం బెట్ట 'వండియుకాం౧౭, 

టీక,శ్రపొ = సీగు, జంక = గయ్యాళి, ఇదియుకా = ఈదుప్పటియును, 
వేత = పని, 

క్ట “కౌడుకుపయి నీకు. గడుం (బే 

ముడి గావున గతకుం గాళ్లు ముంతకుం చెవు లీ 
వడిదగెదవు, రాజ సీ శె 
క,_డియభిమానో?” మని పలుకం ఇగాంతుం డలుకో౯, - ౧౮ 



౧౨౬ సారంగధర చరిత్రము, 

క 

eh 

“దది మాయాపట మనం గూ 
డదు గద, యిశ సంశయం “బెడలC జూచితి రే 

కద, పదపద డి ని యానయ 

విదులం దోడుకోని వచ్చి విభుం డలసభ లో ౧౯ 

టీక,...-మాయా పటము = అబద్దపు వనము, నయవిదులక్ = నీతివే త్తలను, 

నూతృరిరంసాయుతు. డగు! పాతకి దండన మొనర్చం బరిమాణం జే 

రీతిం జెప్రుః డని సద్బుధ!జాతములం గూర్చి యడుగ జననాథునితో ౯. 

విజ్ఞాపనం బొనర్చిరి | విజ్ఞా దాము చూచి విద్యజ్ఞను ల 

య్యజ్ఞునికరచరణాదుల | క్యా నిశావేళం జేయ నర్హ్భం బనుచు౯, 

ట్రీక “--విజ్ఞా నేశ్వరమనునది ధర్మశాస్త్ర గ్రంథవిశేషము. 

ఆతజీ వారిమాట విని యట్లనె నిర్వయవృత్తి నమ్మహీ 

నేత తలారులం బిలిచి నేడు నుతుం క 'కాళ్లునుం 

'జేశులుం గోసి రం డినుచుం జేముదుటుంగర మిచ్చ్చెం , గోపమే 

మూతురుగాని బిడ్డం డని భబూడరుగా ధరణీతలాధివుల్ 3 99, 

ట్రీక._నుహీేత = రాజు 

పట్టి నట్టు ల వెట్టం గట్ల్టడినే సెస్, 

సరగ లోని కరిగి, శయ్య వసం]. 

యినుండు దుఃఖవాధి౯ణ మునింగి యుండగ, నల్ల 

యినుండు నంత వాధి౯ణ మునుంగుచుండె, తిది. 

టీక, == ఇను(డు = రాజు, ఇనుండుక = సూర్యుండును, వార్థిక్ = సంద్రములో, 

(పామినుకుమానిక ములు ఛార మెనం 
as ర 

దరణి శరనిధి మును/గలగా సరగ దిగిచి 

"వేయం బోల్ మైవసుతతి నారాయణుండు, 

కా కది కృపీటజాతొ క్రీ వీ. గాంచ నేమి! ౨౮, 

టీక, ప్రామినుకుమానికమ్మలు = చేద ఛ్రేస్థ్ర ములు (మిక్కిలి కాంతీగలరత్న ము 

లని యు ఫార-మెనక్ = బరువుకాంగ్నా తరణి = నూర్యుండు (ఓడయని యు), తగ 



తృతీయాశ్వాసము. ౧౨౭ 

నిధికొ = 'సమ్ముద్రమంద్యు మునుగలగాక్కా నారాయణుండు = విష్ణువు (ఓడవాం డనియు), 

-పెవసుతతికా = మోందికిరణ సమాహమును (మిందనున్న ధనసమాహమును ఆనియు), 

సకగకా నీగిచి వేయం. బోలుకా = కీఘ్రరిముగా తీసీవై చెను కాయబోల్కు కాక = అటు 

గాదేన్సి అది = ఆవసుతల్సి కృపీటజా 'తాప్పకా = అన్నీ సంబంధమును (జలసమూహాసం 

బంధమును అనియు), కాంచ నేమి = పొంద నేల; (సాయంకాలమున సూర్య తేజము 
అన్ని యందు (ప్రవేశించు నని (శుతులయందు. 'జెప్పంబశయున్న ది) 

చ, గగనపయోధి దాంటి రవిగంధవహాత్మభవుండు రేయియ 

న్షగతికుమారియంతికమున (నభసంబున నిల్చి, “వచ్చు సో 

యగమున 'రావు చందు డిని యాయపరాంబుధిలంక. జొచ్చి సె 

ల్లుగం దరికొల్పునగ్ని శిఖలో యన సంధిలె సాంభ్య రాగముల్ , ౨౫, 

టీక,._రవి గంధవహాత్త్మ భ వుండు = సూర్యుండనెడు హనుమంతుడు గగన ప 

యోధిక్ = అకాళశమనెడు సముద్రమును, దాంట్కి రేయి అకా = రాత్రి యనెడు - 
జగతీకుమారి = సీతయొక్క - అంతికమునక్ = సమిపమునందు రభ'సంబునకా 
వేగము గా నిల్చి == నెలకొని రాను = ఓచెలువా - లేక - రాను = మనోహరుండ 
యిన - చంద్రుడు=నిశ్రాపతి (యెడు) - రామచందు(డు = (శ్రీరాములు సోయగము 
సక్ = సొంఫుమిజుంగా, వచ్చుక = విచ్చేయును, అని = ఈలాగన్సి ఆయపరాంబుధి 

లంకక్ == అపళ్చిమసము[ద్రమ'నెడి లంకాద్వీపమున్సు చొచ్చి = (ప్రవేశించ్చి పెల్లుగక = 
అధికముగా దరికొల్పు == కాల్చినటువంట్సి అన్ని శిఖలో = అన్ని జ్యాలలో అనక్ళా 

సాంధ్య రాగముల్ = 'సంధ్యాకాలర_క్లీనముముల్కు సంధిలెకా = తగులుకి"నెను, 

గ, లోకములకంట నలమ వేలాకృశాంగి 
మిహిరకరరస మూనినమిన్ను పెంచు. 
గదియ సాంధ్యవి భాదిపకలిక యిడలోం 

బడిన కాటుక యనం దమఃపటలి నెజెస, డుం 

టీక, వేళా కృశాంగి జ కొల మాడు స్ర్త్రీ, లోకముల = జనములయొక్క. _ 

అలమక = పూయుటక్కు మిహిర కర రసము = సూర్యకిరణములనెడు పసరున్సు ఊ 

నిన = పట్టించిన - మిన్ను సెంచుక = అగాశమనుపింకును కగియకా = ఒరయున 

ట్టుగ్కా సొంధ్య విభా = సంథ్యా కాంతియ"నెడు _ దీపకళిక = దీపమును తమః 

పటలి = అంధకారసమావాము "నెణిసెకొ = వ్యాపించెను. క 
ణి 

~ 



౧౨౮ సారంగధర చరిత్రము 

క, చన్రదంతి వియన్న దిలో 

నవగాహా మొనర్చి చల్లునలవమధులోొ నా, 

దివి యలచుక్క_లచే దగ, 

దివియలనారిం గొని యవుడు తెగువ దలారుల్ , ౨౭, 

టీక.-_ చవుదంతీ = ఐరావతము, వఏియన్నడిలోకొ = అకాశగంగలో అవగా 

నాము = స్నానము, ఆల వవుధులొనాక=అతొండపఫు దుంపురులోయనునట్లు గా దివిజ 

ఆకాశము, అలచుక్కలచేక్ = అనతు[త్రములచేతను (ఆబొట్టులచేతను అని స్వారస్యము), 
దివియలపారి౯ = దివిటీల వారిని, 

స్కీ రాగిబేరెడుచొ కారవునీలిచల్ల డం 

బులడంబు చీకట్ల బలముసేయం, 

గోజమోసముల మై. గోపోగరసములు 

చిందు [దొక్కల మొగాల్ 'జేవ్రతింప, 

మృత్యుదంస్ట్ర లనంగ మేశునలోవంక 

కత్తు;లున్నతభుజా |గముల మెజియ, 

నళుకుమానుసులగుండెలు గుభు ల్లన ఖుల్టు 

ర్త న్ముమోంతగుదెలు చేటాడుచుండ, 

గీ వీల వెట్టి యీల వెట్టుచు బడిబడి 

బాబు తెంచి చుట్టువాజుకొనిరి 

దివ్యరత్న నికర దేదీస్యమాన మై 

యతిశయిల్లురాజనుతుని యిల్లు, ౨౮+ 

టీక.-చొకారపు = తళుకుయగల - చల్లడంబుల = |లాగుల _ డంబు = కొంటలి, 

మీటి = (గేస్టమెనం య. గుదెలు = ధ్వనిగల దుద్డుగజ్జలు, పేటాడుచుండక = 

మిక్కిలి చలించుచుండలగా, వీ = ఊంచెడు re స wires | 

వ, అపు డందుల. (గందుకొనుసందడిం గొందల మంది ప లేడ్చు 

చు లోపలికిం బాజీ యభబ్బారి యెుజింగించిన; నిప్పు (దొక్కి-నచందంబు 

న మిట్టిపడి తొట్టిలం బడినవులు.,గువిధంబున నిట్టట్టు తరలి పోంహాడక 



తృతీయాశ్వాసము, ౧౨౨౯ 

యావ దావినవానిగతి నారటించుచు మిన్ను విజిగి ఎప బడిన కెవడి 

తీచ్చవడి రాకుమారు డాత్య గతంబున. 9న 

టీక....-(క్రందుకొను = (మోంగచున్నం కొందలము = భయము, వారి = ఆపదను. 

గెట్టిలకా = తొట్లలో, పులుగు = పతీ, టీచ్చవడి = చేస్టలు దక్కి. 

స, జననీ, నాపయి లేనిదోస మిటు లీర్ష క్రిం దం[డితోం జెప్పి, యా 

యనకుం గోపము వెంచి, |తుంవు మన నాహా మెట్టు నోరాజ! నై 
నను బో దా సదసద్వి వేకగుణముక్ ధమకాంబు. బో శార్చి య 

మ్స నుజాధీశుండు నట్ల సేయం దగునే! మత్తు బ్రదా భూపతుల్ ,30. 

ఈలాగున ధమకాము ని 

మూకాలం బె పోవు బబు; మునుపే యెట శేం 

బో లే నైతి నయా! విధి 

యెలా పో నిచ్చుం [బాది యిటు లుండంగ౯! వెం, 

శిరలిపడి జనని దూజుట | ధరణీపతి ననుట 'వెట్లీతన్క మిక నేలా 

పరితొప "మొంది నాకుం|గఅకంఠుండె దిక్కు. గాక గలే యితరుల్ * 

. అని నిర్ణిచారు[డై యా! మనుజేశకుమూరుం డనుపమానగభీరుం 
డనవద్యశుభాకారుం | డనిమిప.గిరిధీరు. డున్న యంతం దలారుల్. 33. 

టీక.....అనవద్య = సొంటులేని. అనిమిషగిరి ధీరుడు = మేరు ధీరుండు. 

* శానుతుం డని తొడియబుడం బెగి 

గాసిని బెట్ట కడియాసం గాచుక నున మూ 

మోసాల నున్న నెక్కడ 

మోసా తొనో యటంచు ముంచిన భీతి౯ 3, 

టీక... మోసాలకొ = వాకిటి బావిడిలో. 

 ్రీకాజిసి నగరిలోనికిం 

జక్క న దురదురన చొచ్చి చనుచో, నేమిం 

జెక్కు_ సెమర్చక యుంజెడు 
నక్కొామరుసిం గాంచి, వార లతిద్గుఃఖతు లె. ద్ర 

17 ' 



౧౩౦ సారంగధర చరిత్రము 

ఉ, “శానకుం గొంచుంటో యివుడు గాళ్లును జేతులు గోయుం డంచూ లో 

నూనినకిన్క- 'రాజు ముదుటుంగర మిచ్చెను, మాకు బుద్ది యే 

మానతి యిండు మో' రనిన్మ “నట్లనె సేయుండు, గొంక నే నలక లా 

జాన యతి క్రమింప దగునా?” యని యాదృథచిత్తుం డాడిన౯ 3 ౫౬ 

ఉ, “వయెడం గోపగించి ధరణీశుండు గొల్చినవారి నే క్రియం 

జేయుం డ టన్నం గా దనక చేయవలెం గది యన్న న ట్టిటుక 

రాయిడి 'చేసి కర్కశవురజ్జువుల న్నవమోసానై కనే 

ఖాయుతదేహునికా విజిచి కట్ట రయో నెడచేతు లంటణగ౯, ౨౦ 

టీక, -రజ్ఞావులకా = (త్రౌళ్ల త్రో. శేఖా = సొంఫుతో. 

క్క, చించె నట హారములు దెగి 

(కొం దెలిముత్యములు, పెన్నటు ల్యిడె విరులు 

జింబెను, మును సింగారము 

చిందుచు నున్నా డటంట సిద్ధము గాయక, వె, 

తే, ఇట్టు లారా చపట్టిని బట్టి చాల 

గొట్టు సేయుచు, “నడునేయిం గొంచుం బోయి 

నజకుదు మిటంచు నప్పు డానగరికడన 

యుంచి వా రంత నంతగా నుండి, రంత; లేగ 

టీక,_-గొట్టు = దౌసష్ట్ర రము, 

కే, అదురుగడ గాగ సనం బం బందు దెలిసి 

జెగడి యేడ్భుచుం జేతులు విసికికొనుచుు, 

జెవరించుచు, “నోయమ్మ స ! pe 

సేయుదుమె!' యంచు రత్నాంగి చెలులు మిగుల. లం, 

టీక... అదురుగడ = ఉలికిపాటు, 

క, తల ఏడం బాజ్సి తమ గా 

దిలియేలికసానితోం. దదీయవిధంబు౯ 
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త్ర తీ యాశ్యాసము, ౧౩౧ 

జెలియయగం జెప్పిన, “హో !' యని 

నిలిచిన నిలువ్రుననె యొరగి నేలం బడియెక౯, రం. 
టీక. గాదిలి యేలికసానితోకా = (ప్రియ మైన దొరసాని (రళ్నాంస) తో, 

నోరం దడి లేక, యప్పు డానీరజాశీ 

కంటం బుట్టెంతుకన్నీ రు గాఅం బొరలి 

ఫొరలి యెడ్న్చుచునుండ, నబ్బోటు, “చేల 

కస్తిపడె దమ్మ” యని యెత్తి కు స్తరింప ర, 

, అప్పుడు దెలిసియు మదిలో 

మువ్పీరిగొనువు త్ర్రమోహమున సకియలు త౯ 

గప్ప్వుకొని వెంట రాగా 

నప్పావనచరిత మహితలాధివ్రకడకు౯. ౪3, 
జిలుగుం బయ్యెదకొంగు జాజీ 'వెనుక౯ జీరాడ, ముత్యాలపే 

రులు వవోజతటిం బుటం "బెగయంగాం (దోపాడం జన్నుల్ , కటి 

స్థల్మిప ేనలి "మొగ్గ (నాల నడుగుల్ చండింప, నే తాంబుజం 

బులు గన్నీట వసంతమాడ, నరిగ౯ బూబోండి ఖభేదంబునళ్, రర. 
టీక, వేనలి = జడ. చండింపకా = తడయబడంగా. 

అరుగునెడ, నంతివురమున 
నరవిరిపాన్సుసయి నెరగి యావల ధరణీ 

శ్వరుండును, ఏవల నొకయం 

తరున్సనం జ్మితాంగి చెలులుం దా నుండంగ౯, ర్న, 

అనఘణారి త మెన్య గీ మన నొకింత 

గెరలని సుశీల సంపన్న శేస్తురాలు 
అ తరుణీం జూచి యవుడు వో త్తి పలిశెం; 

చాళవచ్చునె వు త్త) వాత్సల్య నెచట |! రోజ. 

. 'మగనికూరిమి గల్లీ జగములో మిక్కిలి 
ళ్ వాట్ ఇల 9 వన్నె ెక్కినయట్టివారు లేర 



౧౩౨ . సారంగధర చరిత్రము, 

యిల భోగభామినుల్ కులభామినులకం"* 

చేరగా నడచినవారు లేశ? 

సవతిపట్లను నీను సవరింప శేపట్ల 
గారాబమునం బెంచునారు లేళ? 

నెనరుతో. బినతల్లి యని కోమా ల్లింటికి 
వచ్చిన దయం జూచువారు లేర? 

కే తగునె? యక్కట! బుధను తోచారగుణ వి 

రాజి సన్గాగణవత౯నం 'దేజరిల్లు 

పరమసాధువు సారంగధరునివింద 
నొకటికి బదాజు గల్పించి ఈ లతాంగి, రర, 

టీక,---సవతిపట్టక = సవతిబిడ్డలను, బుధ +++ ర్తనక్షా = విద్వాంసులచే కొని 

యాడంబడిన గొప్పగుణములచే (ప్రకాశించెడు మంచిమాగ్గమన నడవడిచేత, 

చ, పడుచుందనాన వచ్చి నినుం బట్టి పెనం” నటంచు, లేనియా , 

గడములు గొన్ని యంగమునం గానంబడకా సవరించి యీనుచేం 

దొడింబడం బోయి (పాణవిభుతో నెటింగించి, తెగించి వాని నో 

పడంతుక యాజ్ఞ సేయు మని పంచితి; వెంతటి శత్తుకొంటివే !ర౮, 

టీక,...అగడములు = ఇవెడుచిన్నెలు, 

చ, పొలంతుక, లెస్స యున్న నొకపూంటయుం జూడలం జాల ప్న్చ, మూ 

యల కొడిగట్టి తెంతటిగయాళివి ! 'బేరజవు౯విచారముల్ 

దెలియనివానిమైం గలవి లేనివి చాల ఘటించి, తండడిబి 

డల కెడ సేయం జూచి తకటా! మది నీ కిది యెంత దోసమే!ర౯, 
టీక... బేరజపుకొ విచారయుల్ ఇ కుత్సితపు. దలంపులు, 

చ, కఅకుందనంబుతోడం గనుగం దని యాత్మం దలంప నైతి ఏ 

ల్రెజిగు వినం గలుక్కు_ మనదే పగవారిమనంబు! "వెన్క-ముం 

దజఆలను బిడ్లం బాప మమతం గని పెంచినచాన వైనణగా 

యెజు(గుదు; గొడ్డురాలి కిల SE లెంచి మాడ?! 



త్ ఫ్రతీయాశ్యాసము, ౧౨౩ 

టీక, క అకుందనంబు= కఠినత్వము, క సుగందు= లేశబిడ్డ, మమతకా=(పేవుతో, 

కః వీనత ల్లని సెనుపల నో | వినత ల్లని గాన వచ్చి పిలిచిన, నయ్యా! 

కనికరము లేక వానిం ! గని కరము నిరాపనింద గట్టం దగునేశగం, 

టీక,._-తల్లని = తల్లి 4- అని, 

చ. కటికిమనంబుతో నిటులం గల్లలు చెక్చిన, నాతం డైన దాం 
౫టకట! “యిట్రివాం డవును గాం డిని రెండును నిశ్చయింప కే 

యెటువ ల నాక ఇట్లు మననే తరశాశీ? కుమారు డంచు న 

క్క-టిక ము లేచి? యాం జెవులె కన్నులు రాజులకుం దలంపయగ౯. 

ఉ, ఏసడిసన్న మానిసిన్రే? యేమి యెజుంగను! పాజుపట్టివే ! 
వేసర ఇన్ని నేరిచితివే మటుమాయలనీలికాన యో 
మూాసినము త్తె మై 'వెలుంగసముద్దుంగుమారునిమోంద నెట్టుగాం 

జేసితి వింత మచ్చరము? చెల్లు నకే మటీ యాండుదానికి౯? ౫౩, 
టీక. ఏసడిసన్న మానినీవొ = ఎట్టి యింగితజ్ఞు రాలనో, పాజుపట్టివే = పరు 

గులాడుచున్న నిసువవు. నీలికాన = నాలిముచ్చా. 

క, అని తౌ నాడినమూటలు 

విని తొళంగ లేక, బిగువు వెలయంగ్య నవుడ 

నవ్వని తామణి యి టనియె౯ా 

జసితాముహకామున జూవు జంశెనం జూపలా, ర, 

టీక. జనిత అమగ్షమునకా = పుట్టిన కో పముచేత, 

చ, జలరుహన్నేత, న న్నివుడు సారెకు దూజుచుం గోరి నిక్కు..చు౯ా 

నిలుగుచు విజ్ఞవింగుచును, “నిక్కము గాగను నాతం జేమియు౯ 

'దడెలియండు సాదుబిడ్లం డిని చేకువుమాటలం చేల నాడి గా 

దిలినుళువేంతం జక్కటులు దిద్దెదు వెంతటి నంగనాచివే! ౫౫ 
టీక, చేశకా = పనియందు. చక్కటులు దిద్దెదవు = సవరణలు చేసెదను. 

ఉ వేదులు వల్కి_ న న్నదర (వేయంగం జూచెద ; విందు నంత యం 

జేదలు లేరు నీవు కడు బెద్దత్రీకా ల్పచరించి యూర కే 



౧లో సారంగధర చరిత్రము. 

వాదులు చేస బేల చెలువా* యవ గా దనువారు లే రంపే? 

సాదువిసాళి నీదుతనుజూతుండ్రు వాం డలవీన్న పాపండే ? శ, 
టీక. వేదులు = వెగటుమాటలు. అంబేదలు = దిట్టతనము లేనివారు, సాదు 

పీసాళి = సాదుపలువ, 

ఉ. ఎంతకు లేడు? బాలు డనియే పచరించెద వింతె కాక నా 
చెంతకు జేరి నీకొడుకు చేసినచేతం దలంప వైత్సి శ్రా 
కాంత, నిజంబె యెరికిని గాకికిం బోయిననుద్దు లే (పకా 

నశింతురు గాని యానడుమ జేనినవోసము అంచచేకదా. ౫౭, 

వల బజూజీఅంచు లివి యెవ్వరు మెత్తురు? నోరిలోపలకా 

(వే లిడినప్పుడుం గఅివ నేరు నీనుతుం; డడ్డపాప గాం 

జే లలికౌంగి? నీ వనక యీ రశ నందుళ9 యాయెం బాము, చా 
ల్బాలును! (వేళ్ల సందులను జాజెడువారలు వే శ చువ్యరు౯, న, 
టీక, బజాలీఅంతులు = అంకులాండి జగడములు. 

క, నూను డని చాల నెంజలి 

యానెదుగా. తల్లి దోస మన కిటు బలిమికా 

బోసీక పట్టి సెనంగిన 

వానిక్ మణీ యేమి సేయ వలయుం * జెఫ్టన్యూ, గడా 
వ, అవి పలికినచిి తౌంగిపలుకులు చెన్రలకు ములుకులపోలిక? గీల్కొన 

నచ్చిలుక లకొలికి యులికిపడి యాచెంత నున్న మహీ కాంతుని గని 
యి ట్లనియె. ౬౦, 

క, మతకరిమూటలు చెవి నిడి 

గతకల్మృషుం బుణ్యచరితుం గారణజన్లుక 

నుతు డదునువుం దగునె ముద్దుల 

రతనమ్ము ి నయా! యి దేదొరతనమ్లు నృపా * ఇం, 
చ. పెనంగినం బోవ నీక పసీబిడ్డండు వాం డంట యమ్మా వెల్ల గా 

దనం దను 'నంట వచ్చె నంట! తక్కినమాట లిం శేలి చూచియుకా 

వే 



. ధరణీపతు లే యొకటియుం 

తృతీయాశ్యాసము, ౧౩౫ 

వినియు నెబుంగ మయ్య యివి. వింతలు చొప్పెడినారు చెప్పి న౯ 

నినియెడువారి ,కెనను వివేకము డా వలదా యొకింతయుక? ౬.౨. 

. తొలుతళ్ళ్రాజులు భోగ కామినులయందు౯ మోహితుల్ గారో? యిం 

ఫొలయక నారి క పారమైనధన మారో? యందు కే? మిట్లు వ్రు 

. త్తుల దండింపంగ నిచ్చునారి నిన మెందున్, నేడు చి తొంగి మం 

దులు నీకుం దల కెక్కి. నాం, బరవశాత్తుల్ గార కామూాశురుల్? 

, అక్కట చూడ జూల కటు లాకుటిలాలక వాయ వన్ని దు 

ర్యాక్కు-లు 'దెల్ప “వాని కిటునంటిగుణంబుల ? నే చెటుంగనా! 

యెక్క_డివూట ! పొమ్మనక, యీ వది నిక్కము చేసి బిడ్డ న 

య్యొక్క-ని "నేడు en న్యా దయమూాాలి తెగింపం ఇెల్లునే?. 

టీళ. కుటిల అలక = వంకర ముంగురులు కలది. 

బరికింపక యిట్టు లదయభావమున ఘుటిం 

కుర? యాం గది! “రాజ్యా చే / 

నరకం (థువ మినిరి తొంటినయమాగ౯ావిదుల్. “ఈసీ 

, “చలమునం జెప్ప్తువూటలు నిజం బని, "కానక, క న్న పట్ట ని 

రు లు వధియించె నంతదయమాలినవా డిని భోకు లాడే? 

వలవున _స్త్రలబుద్ధి ఏనువా రొక రేం గడ తే౭ినట్లివా 

రలు గలరా ? వివేకము కరం బిటు లయ్యె ని చేల వల్లభా? ౬౬. 

ఇచ్చక మాడ నిట్టి వెలయింతుల నెందజునే గడించుకో 

వచ్చుం, గునూరు డిట్టిగుణవంతుండు గల్ల 'జెజుంగ6 జెవ్పీతి౯ ; 

మచ్చర చేల? యింక నయినా విడివీంపల రాబెళల..యంచు లో 

cP] ఉల 6 జగ 
“'పాచ్చిన సెంబిలి న్మగున యమ్ములు చిల్లులు వొన నాడిని, ౬.౭. 

, మదిసి ద్వేషంబు కశీభంబు మల్ల డినొన, 

నిలువ కట రాగ వుతనికన్నుల వసించెం, 
n 



౧౩౬ సారంగధర చరిత్రము, 

గటుమరలం జేరె నప్ర డనుకంపమహిమ ; 

చనునె దుజ౯ానసంగతి సాధువులకు, కూ, 

టీక.__అటకా = మనస్సులో. రాగము = (పేమ - ఎజుపు, కటుమరలకొ= 

చెక్కిళ్లమాంది భాగములను. ఆనుకంప = కనికరముయొక్క_ - వణంకుయొక్క_ ద్వేష 

కోపములు దుష్టము లనియు, రాగానుకంపలు సాధువు లనియు, జ్వేషము 'రాగమును 

తజీమె ననియు, కోపము కనికరమును తటిమె ననియు. భౌ. 

చ, వ నటు వేంటం బోవ: గని, యిందులకు౯ బెళు కొవగింజయం 

-తెనను లేక చేయ నగునా తగునా యన, కింత సేసెనే! 

వానికిగా వహించుకొని వచ్చితివా యతివా? కులోద్యాహుం 

డా నంట! బుద్ధి దా నెజుగం డందమెః యందమె యిట్రిదందముల్ ? 

చ. అది మటువూయలాండి యని యంటివిగ్యా యుకనాండు రానివాం 

డదురుగడం దదీయనిలయంబున శేటికి వచ్చె? నైన ని 

పొదవిన పేమచే నచట నుండల వచ్చెనె వా(డు* పోవ ని 

మృదియు; ఎజాంశుకంబు తగు తొటకుం గారణ మేమి? 'దెల్పునూ, 

టీక... అదురుగడకా = అదిరిపాటున, 

క, జనపతి యా లని బడ్డని। యనుంసంజుట్ట మని చూడ నగునే యెందు౯ 
దునియలుగ నాజ్ఞి వెట్టక ! నెనరున మణి సేయరానినేరము సేయ౯? 

చ, అని యొకయించు కైనం దన కాస్పద మో కతం డాడం జూచి, మా 

నిని యిటు గూడ వానిపయి నేరమి యూరక మోప జేపీతో 

జనవర నిక్క. మా ననునుు, సభ్యయు న్నీ ప్రియురాల వాండె దు 

ర్షనుండ్చు వెదుళ్లపందిరియు రాజులమాటలు నిక్క. మా గదా, ౭, 

టీక,..-ఇటు6(గగూడ = వలువం జూఫుటచేత సయితము, 

చ, అడవుల కేగి యాకలము లైన భుజించెద మయ్య, దీముసం 

.. కశొడలగ దూరబేశముల శేనియుం. బోయెద మయ్య, కోడలుం 

గొడుకును "నేను శాచసిరికూటము లప్పుడె వచ్చె మాకుం “జా 

ల్విడువుం డినంగ దయ్య ననష్మిభమ మోహన కోమలాంగుని౯, 



తృతీయాశ్యాసము. ౧౩౨8 

కే అని యఫుడు నిల్స రానిమోహాంబుకతన+ 

దనదుు పాణేశ్వరుని పదద్వయముమిా(ద 

"వేగ తొ నడ్డపడి యెన "వేండుళో ఇదం 

గాక యని చేరం జనుచెంచుకడత యెటిీగి, డర, 

శా,నామోం దాన నుమో మ జేమి యసిన, ) నా తాడంగా వచ్చినా 
వామాశ్నీ, యతిరఘోరపాతకునిం. గావం జెల్లునా వాని? నీ 

వేమేం జెప్పిన ప్ గాన్మి విన నే ప్లా. పోపొ మృినెకా 

మఘోామో టించుక తేక, యెంతక కిస్తాతుల్ “రాజు హ్ శప | 

శే అనిన జగయాన పతియాన కతిభయాంన 
ర్త [కియానల థాయ్యానయ [క మగతి 

యాన గజగజ వడంకి శయాన తత్స 

యాననము గని తాల్సి నయాన నపుడు. ౭౬, 
టీక, కమమ. _ర్రయొక్కు- (భర్త పెట్టిన) యొట్టునకు, అతిభయా నకజ 

మిక్కిలి ఘోరమయిన _ (క్రియా = ప్రత్త వండనకరయగెడు _ (క్రియా = అభి 
బారిక కర యొకు... - ధాయ్యా = (పజ్యలనబుక్కు_యొక్క_-నయ క ను = నీతీ _ (ప్రా 
_ప్రీయొక్క - గతి = విధము - అనక = తాకగా _ వైరుల (ప్రాణమును సాశించుటకై 
కావించు నాఖిచారిక సనోమాన్నిని ధాయ్యయను బుక్కు. ఎట్లు (ప్రజ్వరిల్లం జేయు 
సూ అ విధముగా రత్నాంగియొక్కు_ ఫు _కీదండనడుః ఖమును “శ్రీని యాన నుంటలు 
మండించె నని ఫా, శయాన తర్ (పయ తననన = పళ్తున్న యా దయితునియొక్క.. 
ముఖమును, నయానకా = వినయముతో. క 
క, మనను నిలుపం జాలక కడు!ప్రున? బుట్టినదోస సమునకుం బొగులుచు వేండం 

జనుదేర నాన. బెట్టితి | పని లే దేక వాన్ని వా(తే ఫల మిటు లుం జెక్, 
క, అని వాల ఖన్ను రాల! మనమున 'బెర వేయం బు _త్రృమమతాంబుధి ని 

ల్చినవోట నిలువ సె (పక! వనితావణి నగరు వెడలి వచ్చుచు నంతక౯, 
టీక.-ప్ర శ్షగినుమతా అంబుధి ఆ సుతుని (సై) (ప్రేమయను సమ్ముద్రము, మస 

గున 'తెరేయకా = ఏమియుం దోంపకుండునట్లు మనస్సునం గప్పంగా, 
6, “భాములార్క రండు, నాముద్దుత నయుండు 

వేడ? వేడికి యనుచు బడ వేడి, 

18 



౧5౮ సారంగధర చరిత్రము. 

వేడి వేండినీరు వెడందకాటుకకంటి . 
కొలుకులండ మాటి కొలుకుచుండ. ర్ 

టీక... చేండి = ఎక్కడ నున్నాండు. 'వేండి = (ప్రార్థించి, కొలుకుల అండకా= 

కోనల చెంతను. 

చ. “వల దని మోర లైన నొకపాల్ బెలుపం గద రయ్య ) యాలి 

రా 

cow 

మాటలు వీని యన్లు(బట్లి నకటా తెగటార్తురే¥ో' యంచు నామె పె 

ద్దలం గని వు త్తమోహామున దెన్యపడెం, గడు రాజు మొత్త 

గా నలమొగసాలకు నోర యం టన్నది నిక్క.ము గాల, నయ్యెడ౯ 

తొలలగం (దోయల 'రాక మూత లయి వీథు ల్నిండి యు న్నమల 

క్క-లు తన్నుం గని పెన పెన పడుచుం గన్నీ ్ లత్రో వెంట రా 

జెలిక తేల్ మును గల్లుమార్లము బయ ల్పేయంగ, రత్నాంగి గా 

దిలిగారాబు. గుమూరుం డున్నకడ శే తెంచెలా నితౌంత వ్యథ౯ ౮౧. 

, నుతుం డట్టివాండు గాం డతివమాటల కేమి? 

యని తాళం డాయ ర్మా జ నెడివారు, 

నెవ్వరిమన 'మెవ్వ' 'డెజబుంగు నన్నెము వున్నై 

మును బేన్ఫుండె యెబుంగు, ననెడివారు, 

విభుండు ధర్హాధర విధము కానక చేసె, 

హో! యెంతయన్యాయ! మనెడివారు, 

స్వామి! యయో।! పగవారికి నిటువంటి 

యాపద రావల, దనెడువారు6, 

. “గపట మెజులవ్చు, గోలవు గదర యన్న, 

మెట్టు వచ్చెర సీకు "నేం డిటిపాటు 1 
ళు ర్ ్ 

లనుచు సారంగధరు జూచి యమ్తలక్క- 

లవుడు కన్నీళ్లు గలవార లయిరి వురిని ౧ ౮౫ 

. “ఆపకారమే కాని యపకార ముప ద 

లంచం డయా! యంతమఃచివాండు ! 



తృతీయాశ్వాసము, ౧౩౯ 

మనను భూత మటంచుం దను నే మనిన నవు 

గాని కోప మొకింత లేనివాడు, 

మదిలోన నెవరి కెయ్యది యిష్ట మది యట్ల 

నలరించునుచితజ్ఞాం జైనవాండు, 

భువిం గలండా యింక బుక్పైడు వనెరిలెడు 

వారిలో మజియిటువంటి వాండు 1 

అ. పరమసాథధు!' వను'చుం బలుమాటు సారంగ 

ధరునిగుణము లెల్లం దలంచి తలంచి 

పొరజనము లెల్ల, బసిబిడ్డ లాదిగా 

వగచి క స్పిపడసివారు లేరు, . ౮కి. 

శే జిత్తులకుం జెంకి యగునిం దజిత్తు చేత 

నలయురగ పాశ బద్ధుం డ్రై యలయునట్టి 
రాముతో డన మిగుల గారాముతోడం 

'బెంచినకువూజారు. గాంచి పెం సెంచి కనలి. లాల 

టీక. రాముతోడు ఆనకా = లక్షణుండో అనునట్లు గా, 

మ, అవు డమ్మూనిని “యెంత నేసితినె చిళాంగీ యటంచు” బొశా 

రప్రులగేల్లముల నగ కుంతల తటీ రాకా నిశా కాల శ 

శ్యుపమాస్యంబున మోందికొంచు నుతుపె నుద్బాప్ప యె (వాలె నం 

దుపకంఠ మీతి బద్ధ తర్జక దిద్భ మద్రిక్క భేను (క్రియ రగ 
టీక. -అగ్గ, ..బునకొ = ముంగురుల (పదేశమనెడు పూర్ణిమా రాత్రి వేళకు 

చంద్రుని వంటిదైన మొగంబున, ఊప, , ,క్రీయకొ = సమిప భూమియందు కట్టబడిన 
దూడను చూడంగోర్కి_చేత నేసిన యావువలె. 

ఉ. రంగ దపార మోాహా జలరాశి మునింగి రహిం దొరంగి రం 

త్నాంగి యొకింత సేపటికి - “హానుకుమార, కుమార్క నేడు చి 

(తాంగికి నప్పగించుకొఅకా నవమానములు౯ భరించి వే 

డం గని నిన్నుం గూరిమి గడలొ-న గోమున నెత్తి పెంచుటల్క్ 



గళం సారంగధర చరిత్రము 

సీ బహుభూపణధురీణ 'బాహువల్లరులకో 

కజకుమువ్చిరి తాళ్ల విజిచికట్లు 

మృగమద (శీగంధ న స 

గాటంపుగాంథూళి కప్పడములు *? 

శిపికావతంస రాజిత పదాబ్దములకా 

యీాడుప్రుత్ొ టుపాబల్లి దములు * 

జాతి చంపక దామ ఏతకీశములళకో 

యట్టిట్టుజీరాడు నచ్చికములు క 

శే, నండకన్ను ను నీడక న్నెలుగకున్న 

- వుట్టుభోగికి నయ్యెంబో యిట్టివెతలు ! 
కడుపు దరికొనదా ఏీనిం గన్నయపుజె* 

యన్న యెటు లోర్తురా నను గన్న తర డి, nr aE 

టీక, శబికావతంస = (శ్రేస్టమయిన పల్లకియందు. వీత = చుట్టయుడిన, 
ఛా;నిన్ను న్ సద్దుణవంతుం డంచు నెప్రుడు న్వేనోళ్ల పోతుల గదా, 

యన్నా, నేం డిది యేమీ సేనీతీవి? యేలా పుట సీజాటు సీ 

కిన్నాళ్శే నిది * ఇల్లంబో! జనని గాచే యల్ల ల్ల చీతాంగీ దాో' 
నన్నుం జూచీనకంటం జూడ వలదా నామాజుగా నాయమః- 1 

ఆ, పరలమర మెత్తి పలుకనివా రన్య 
“భామినులక శాస పడనిచారుం 

“దలంచీ చూడ దేవతాసమాను లనంగ 

వినవె సీత్రి? మేల వేదు శైతి?. .. : తాః 

క, పొలియుటకు ,నేమికీ యెందుళొో 

. గల్క, దఇదూకు చగన ముది. జగన్తోహనళో 

మలుఃడ వగుస్సికు వీవిధి .:.. 

౬ వలచత్రురాననుండు (హాయ సకస యకటా 1 నాం, 



త తీ యాశ్యాసము, రిళేగ 

శ, నానావీభవములం దగ 

జీనినుం జూతు నని యున్న ని ట్లాయె నయో! 

శా నొకటి దలణగు దైవము 

తొ నొక్క-టి దలందు ననుట తథ్యం బరమ్యే౯, ౯౧. 

సీ ఒకవుంజువాణీ పోయక ముగంబున (వేల . 

సొంపొంది నురసేవం జొక్కువాండు, 

వాసిగా బంకజూతొసనుం' డనునుడి 

వడినాండు రాజస్మపకృతిపాయ,; 

"పాలుపాొ లనుచుండం బసిబిడ్లల హాకించి 

తం|డికి దోవాంబు దలంచువాండు, 

దా సదాసత్త గవ ర్రనుడు సేత వికారి 

తన మరాళగతి యేతటిని విడండు, 

శే నలువ నలువగం జూడంగొం దులువ గాంజె 

యతని నన బనియేమి * లో కాధిపత్యే 

మేచి యరదజ లో దల యే త్తికోనెడు 
నటుల జేసినయీాశరు ననుట గాదే? ”' ద్ 

టీక,..ముంబావాణి = మంచిపల్కులుగల శ్రీ (మునూహోరిణియైన. సరస్వతి 
యనియు), మొగంబునకొ == (మోలను (మోటను అనియు), సురనేవకా = సారాయి 

(దాగుటచేవ (తనక 'దేవతలునేయు కొలువుచేత అనియు), పంకజూత ఆసనుండు = 

పాపపు సయాహామునకు ఆధారమైనవాడు (కమలమున కూర్చుండువా. డనియు, 

రాజస(ప్రకృతివాండు = దురభిమానపు స్వభొవముగలవాండు (రజోగుణ 'సంబంధమ 

యిన స్వఖావముకలవాండు అనియు), పాలు, , ,హారించి = సౌలు (బాగ ర్వరపడు "లే6 

కశిశువులను చంపి వారి తండ్రులకు దుఃఖము గతిగించువాండు. (పొలు,. +వవుడోడలను 

రొంగిలి శ్రీక్నమ్ణులవారికి (దోనాము గానించినవాండు అనియు, దాసం,గతి ఇ బానిస 

అ చానిసతనము నేయువాండు-పనికొక్కిరి బిక్కిరి తనము-గానుండును - (ఆరాళగతి=) 

వకరమార్గమును, + *.(తౌను సర్వదాతేనస ర వ్రమండు ఉండుచాండు = తనస్యప్టి దళా భేద 

నులు పొందునడి-లోసు హంస చెక్కి. సంచరించుటను, , ఈశ్వరు ననుట, . ,ఈశ్వరు. 

డు |బ్రీహ్వాకో ఒకళలమ్మాత్రను (త్రుంచినందున ఇట్టిచెట్ట గలిగినది = అన్ని తలలును హరింప 



౧౮౩ సారంగధర చరిత్రము. 

ణాయె గజా యని విలాపము, 

మ, అని శోకించుచు నున్నతల్లిం గని * యమ్మా. నేను ఉతాంగి ౩ న 

ట్రనె సీమాటుగనే తలంవుదు, మరు ల్వాటెల్లి యాయమ్మ న 

న్ననయ౯ గోరిన నియ్యకోక కడ శే 'నేతెచితిం గాని, పా 
వని, యేదోసము నే నెజబుంగను మనోవాక్కాయక _ర్మంబుల౯, 

ఉ, అమరొ, పోలుఫొం దెజుంగ కమ్మను జేశ్వరుం జాలిమాట ని 

క్య- మని కోయం బంచె సరగ౯్కా సభవారు నువేతుసేసి నా 
యము దలంప కిచ్చకమె యాడిరి యే మన వచ్చు! గన్నమో 

హమ్యున సీకుం బోదు గను “కొతికాం దలంకుచు వచ్చి తియ్యెడ౯, 

కే, చెల్లబో! నీకు సాధ్వీమతల్లి వైన 
తల్లి కీళ్లు వచ్చెగా దన్ను గనుట 
వల్ల ! నీ వల్ల ధారుణీవల్ల భాజ్ఞ 

మాజి యీారీతి వచ్చుట మే రం టమ! చ. 

టీక... ఈదళ్లు = ఇడుమలు. 

చ, అడలకు వమ్మ నివ్వు కల నైనను రాజును దూట కమ్మ య్ 

యెడల సపత్నితోం జెలిమి యించుక దప్పకువమ్మ నాదుసం 
గడం జరియించు నాదుచెలికాండను నావ లెం జూడవమ్మ యిం 

పడరణగ నన్నిశ న్యఅవవమ్మ విచారము మాని మానిని, ౯౬ 

క, జనని, విచ్చేయము నొ 

వనుచు౯ సాష్టాంగవినతు. జై లేవనిచో 

నను గజుదుల పో వగుతన 

యను(గరుదులబిడ్డ జూచి యవనతకర యె, దరి, 
టీక, కటుదుల ప్రోవు = బలశాలి, అనుంగరుదుల = (పీయమయిన వింత 

ల గలిగిన, అవ, ,..యె = (దీవించుటకై) చేయి (యతనివై) వంచి. 
, “లేవోయి యన్న శేపటి దీవన చేకొదువ లేక దీర్హాయుండ చె. 

దేవునిక్ళప వర్ధిల్లుము నీ వని దీవించి మిగుల నెగు 'లుప్పాంగళ్, 



య్ 

తృతీయాశ్వాసము, దళిత 

టీక, . శేపటిదీవనక్షా = శేఫు ఫలించెడు నాశీర్యచనము చేత. 

“కందు గ దయ్య సీమురువు కన్ను లపండువ్రు గాల ; నంటినం 

గందుం గ దయ్య సీతనువుు, కౌతుక మొప్ప నీదుపావు ) చే 

గందుం గ దయ్య యంచు, నినుం గన్న సపత్ని సహింప దందుం బో 

కందు గదయ్య యేల వినవైతిని నావచనంబు ఫు త్త్రకా. ౯౯ 
, చందోదయం బైన చందాన నీరాక 

గన్నులు చల్లగాం గాంతు చెవుడు, 

నిను గొండం గాం జూచుకొని యేవిచారంబు 

లేక యుండుదు నాత్మ లేశ మైన, 

నినుమంతదడ వైన నీవు రాకుండిన 

నది యేమొ రాండని యెదురుచూతుం,, 

చెలియ జాచినమెడ దృష్టి ఊాశునొా యని 

చ్ 

వేడ్క దీఅంగం జూడ వెజతు నిన్ను, 

. నెటున'లెం దరింతు € విభూప మెచటం గందు? 

నీ విశను వత్తు వని యెందు నెదురుసూతు ? 

మననులో నిన్ను నేలాగు మజవ నేర్తు * 

సీవ్ర లేనిది యొక (బతు శే కుమార? ౧౦౦. 
టీక.._తరింతు = (ఈదుఃఖ 'సముద్రమును) ఈందుదును, 
సరా కు (వే గాయెసి * 

తనయా, యివు జెంత సేసె దైవ మయో నిన్ ! 

తనయానిక నెటులః దరిం 
తనయా వ్రిని ? నే నథాగ్య నగుజంత నయా, ౧౦౧, 

టీకం.-(వేగు = ఫారము, అనికకా = కస్ట్రమును. తరింతుకా = దాంటుదును. 
అనయ ఆ్నప్పిక = (దోహూము సంభవించి నందున, జంతను = దుష్టురాలను, 

సీ జననేళలు సూచి ఘను డౌ ననిరి గాని 

వెలయ లేం డని నాం జె దెలుప ౨6, 



౧ళోళీ సాఠరంగథం చరిత్రము, 

EX 

కరము రేఖలు సూచి భునుః డౌ ననిరి గాని 

(పబలలే డని నాయడె పలుకరె ర, 

గతిలతుుణము సూచి ఘను డౌ ననిరి గాని 

యీడేఆండని నాండె యొుంచరైరి 

యనుపమాకృతిం జూచి ఘను డౌ ననిరి గాని 

కడలేఆం డని నాండె నుడువరై రి, 

, కటకటా! నమం దగ; బేడ (గహబలంబు * ఆశీ 
నేడ సాము దికము ? లిక నేడ చిన్నె ? 

లేడ భనగాతమహిమలు ? నేడ నుద్దు ? " 

లందు రత్నౌంగి నుతు. జూచి యలమంటించు. ౧౦౨, 

. పలవించుం బల్ల టించుక్, 
బలపల కన్నీరు నించుం బనివాం డంచుక౯్ 

విలవించు౯ా బాలు పెంచు 

దలవరులకు నప్పగించుం దల యటు వందు౯. ౧౦౩, 
టీక, —పల్లటించుకొ = చలింఛును, 

కనుగొని మూర్చిలుం డెలీయు, గాసిలు, నెధల లఘాంచు, * శేంటితో 
నిను నెడంబానీ పోవల"సెనే!' యని యక్కు_నం జేర్చుం, బభోదునా 
యను, నటుం గొంతపోన్రు నునురంచు వెసం,జనుబెంచుంద్యొటుపా 
కునయు లతాంగి, కన్నకడు ేగతి నోరిచి యుండు నక్క_టా! 
బ్రటువ లె 'బెక్కు బెఆంగుల 

నట వనటః దొలంగి రాక యాజఅటపడంలాం 

దటుకున నిటు రా .జెతింగిన 

నటమట మగు గార్య, మనుచు నాళీజనముల్, ౧౦౫ 
, చేడియ రమ్ము, వెన్నెలయుం జీశటివంటివి నుమ్లు 'మేలును౯్ 

గీడున్కు గొంతగాలము నుఖంఛినవార కృళింతు రార్హిమై, 
a) 

r 



నాడిక లొందువార సుఖ మందుదు, రోడలు బండ్ల వచ్చు, బం 

డ్లోడల' వచ్చు, నిను నిటు లూరక చింతిల నేల మూనినీ.-- ౧౦౬ 

టీక. ఆడికలు = నిందలు, 

, అని యూజిడిలం బలుకుచు నిరుగడలం చేతులు వట్టి తిగువం దిగు 

వం బడియున్నమగువం 'దెగువం |జౌఢసఖీవారంబు బలాత్కారం 

బున నెట్ట కేలకు౯ బట్టి తీసిన బట్టి నెడంభాస్సి గాసి యగు నెగులునం 

దనుం గనుంగొని వ్రరజనంబులు వురవురం బొక్కు_చుం బురస్క-రింప 

నత్యంతఖన్న త్వ మొంది, మందిరంబునకుం జని తనుజని గుణబ్బందం 

బుల జెందంబునం దలంచి నోరు గాయ పడం నద్దేవి పరిదేవనంబు 

గావించు'చుం జె, అ నంత నావణంబున నగరరకుకు లశీ. ఇనిశిత కౌ 

శేయక (పకాండ (పచండభుజాదండు లె దండధర కింకరు లన నుద్దం 

డత గండు మెజసి రసామండలాధిపకుమారుం గొనిపోయి, (2) నిజ నిత 

ఏిపొణ రణ శ బైగుణవారణాహ్యాన సంవిధానసూచళక మ _స్తకోపరిన్య 

స్ప ప్రత్యాకంంచిత హస్త పశ స్తాదభ ౮) పభ మ భురంధర దిక్యూ-లంక 

వ సింధురఘీంకార సంకులంబును, (క్రినక్షు ద మాధురీ ధురీణ తె ద 

లిలిక్షు జిహ్వ పల్ల వాాగ చాప లాచ్చభల్ల ఖర నఖరభల్లము ఖవిదళిత 

బహు నాకుకుహార ముహుర్ము సు ర్భహిర్ని ర్ల తానర్షళ కుండలినుం 

డలీ |గసనవ్యసనసముల్ల స ద్వననుయూర శే కాకుల వ్యాకులంబును, 

(కీ) ననేకోలూకముఖ (థోటికోటి (తుటిత కోటరనిదాణ కరటకు 

లోడ్డయన గరుత్సటల పటపటార్భటికా విఘుటిత నిదాతండా విదా 

వి కవీ కంవిత శాఖశాఖాసహ స పరిపతిత పరిణత ఫల రస్మ్పపూర పూ 

రిత నానాలతొలనాలవలయంబును, (గ) [బవ ఎ_ల్సే సంవతే౯ాసమయ స 

మున్ని|ద సముద సలిల గాఖభావగాహ దుర్విషహ సర్వంసహో సము 

ద్ధరణచణ శాంబరీకిటి విడంబనాడంబర లంపట నాం 

ఖాత వ్మాతలగర్భ నిర్భరబల Cie మాస్తోకనిర్థత పాత స్ఫతభీ అ 

10 



౧౦౬ సారంగధర చరి త్రము, 

హణ ఘుస్టురనిర్థ'షణా చంకంప్యమూన్నద్రుమపరంపరా భయంకరం 
బును, (6) దుర్గ పష౯ాత మ'రాషకా (పపంచిత వపేటికా నిహత బహుళ 

హరిణ గణ గళ గళిత రుధిరధారా ద౯ చరణవిన్యాస దీవిత నిజప 

షల్ నివేదిత వ్యాఘిసమూహ దురవగాహంబును నె, స _త్త్రంబు 

గావున నఖిలద్విజ్యాశయం బై, వనంబు గావున బుండరీకనిలయం 

బై; కాననంబు గావున సకలాగమరణయం బై, కుంజరహిత స్థలంబు 
గాకుండియు. గుంజరహితస్థ లం బె, సుమనస్థానంబు గా కుండియు 

సుమనస్థానం బె; పల్ల వాగమ్యంబుగా కుండియుం బల్ల వాగమ్యం 

బే, యొస్పునక్కాంతారంబు సొచ్చి, యచ్చట న కాలసంభ్యా'రాగవ 

దభిింకప. చిటాచిటార్భటీ నట చ్చటులదావపావకోత్కీ-లం బైన 
కుత్కీ_-లంబునోలంబున నిల్చి తా మంతకు ముందుగ న్ఫపస త్రము 

వేత మూ డు తరములు గొన్న వా రగుటంజేసి యాసత్సురుపారా 
ధ్యుని వధ్యశిలమోాంద నునిచి యయ్యెడ, ౧౦౭ 

టీక._తనుజని = కుమారుని, పరిబేవనంబు = రోదనము, 
(1) నిశిత కా తేయక (ప్రకాండ = వాండి ఖడ్డ (శ్రేస్టములచే, దండధర=యము, 

రసా = భూ నిజజతమ - నిశిత = వాండి - విపాణ = కోటలతో - రణ = యు 
దును శబ్దగుణవారణ = ఆకాశ గజమును (ఐరావణము ననుట ఆహ్వాన = నీలు 

చుటయొక్కం_ = 'స౦విధాన == (పకారమును _ సూదక == తెలియయబటుచునదిగా - 

మస్తకోప పరి = తలమోింద - న్యస్త = ఉఊంపంబడినదై - (ప్రత్యాకుంచిత = వంపంబ 

డిన డా నొస్త = తీండముయొక్క. - (ప్రశస్త == (శేస్టమయిన - అద = గొప్ప. 
విభ్రమ == చలనములయొక్క_ - ధురంధర = భారమును వహించి _ దిక్ కూలం కష = 
దిక్కులయొక్క_ యొడ్డులను ఒర'ెడి - సింధుర ఘీంకార సంకులంబును = వీంనుగుల ఘీం 
శబ్దముతో నిండినదియు, 

(2) అతుద్ర = అధికమయిన - మాధురీ = తీంపుతో _ ధురీణ = నిండిన - 
మెద = తేనెను - లీలితు = నాకంగోరు _ జిహ్వా పల్లవ అ(గ = చిగురువంటి 
నాలుక తుదయొక్క - వాపల = కదలికగల - ఖర నఖర భల్ల = వాడియెన బల్లి 
ములవంటి గోళ్ల = ముఖ = అగ్రములచే = విదళిత = -బీల్చంబడీన - బహు నాకో = 

"సెక్కు ఫుట్టలయొక్క - హార = రర అనుకరణ: ముహుర్తుహుః == మాటిమా 

వా 
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టికి - బహి ర్టిగ్గత == వెలికి వచ్చిన - అనగ్గళ = అగ్గులేని = కుండలి = పొముల - 

మండలీ == సమూహమును - (గ్రసన = తినుటయనెడు _ వ్యసన == పనియందు - 
సముల్లసత్ == ఉఊత్సహించుచున్న - వన మయూర = అడవి నెమళ్గ _ శేకా కుల == 

శేకల సమాహాము చేత _ వ్యాకులంబును = కలిగుండు వడినదియు. 

(క) ఆలూక = (గుడ్లగూబలయొక్క._ _ ముఖ = నోటి - త్రోటి = ముక్కు 
ముక్క - కోటి = అగ్రముచేత _ (త్రుటిత = గాయపటుపయబడిన - కోటర నిద్రాణ 
ఆళజటలలో నిద్రించుచున్న = కరట కుల == కాకుల సమాహాముయొక్చొ_. _ ఉడ్డ 

యన ౫ ఎెగురుటయందలి _ గరుత్ == అక్కలయొక్క _ పటల == సమూహము 

యొక్క - పటపట అఆర్భటికా = పటపటయనుసందడిచేత ౬ నిభుటిత = వెడంగాొట్టంి 
డిన -నిిదా తం్యద్రా = న్మిద మబ్బుచేత _ విద్రావి = పరువులిడుచున్న - కపి, .,బును= 
వోంతులచేత కదలింపంబడిన చెట్ల కొమ్మల చేలనుండి పడిన పండిన పండ్ల రస ప్రవాసము 

వేత నింపబడిన సెక్కు. తీయగల (ఆలవాలజు) పాదుల గిజులు (గుండనిపాదోలు) గల 

ద్రియు, 

(ఓ) (పవృ తే = జరిగిన - సంవ రసమయ = (ప్రళయ కాలమందు - 'సము 

న్నిద్ర = పొంగిన _ సము,,చణ = 'సము[ద్రముయొక్క_ నీట లోంతు గా మునింగినదై 

ఓర్వ లేకున్న భూమిని లేప్రటయందు (చణ =) చేర్చరియయిన - కాంబరీ కిటి = మాయ 
పంది రొక్కం (ఆగివ రావామును) విడంబన = అనుక రించుటయొక్క.. - ఆడంబర = 

అలిశయమందు _ లంపట = ఆస క్షమయిన - ఘోరతీర = మిక్కిలి భయంకరమైన - 

భూతా = ముష్టైతో _ నిఖాత = -చీల్చయిడిన - కతల = భూప్రదేళముయొక్క_ _ 
గర్భ = లోభాగముగల వైన - నిర్భర = భరింపరాని _ సృస్టరోమ = పందులయొ 
క్కు - సోమ = సమాూవహాములయొక్క - అన్లోక = అల్ప్బముగాని _ నిర్వాత = 

పీడుగుయొక్కు. - పొత == పాటువలె . సీత = వ్యొపీంచిన _ భీషణ == భయంకర 

నుయిన - ఘుగ్గుర నిెఫఘోాకాష కొ == ఘుగ్దుర ధ్వనిచేత - చంకంప్యమాన = మిక్కిలి 

కదలుచున్న ఫ్ల (ద్రుమ = చెట్టయొక్క, 

(5) దుద్ధర్ష తేర == అంపరాని - అనుర్ద = కోపముచే ౬ (ప్రపంచిత = విస్తరిం 
పండిన - చపేటికా = చెంపకాయచేత _ నినాత = కొట్టంబడిన - బహు, ,బును = 
చెక్కు_ లేళ్ళ గుంప్రులయొక్క. కంఠమునుండి కాటీన రక్ష ప్రవావాములచేత తడిసిన 

పొదములను ఉంచుటచెత (ప్రకాశించిన తమజాడచేత “కెలుపంబడిన ఫులుల గుంపుచేత 
నారరానిదియు, స త్రంబు = అన్న(ప్రదానగృవాము _ అడవి. ద్విజ = (ఛ్రాహ్మణులు- 

పతులు వనంబు==జలము అడవి. పుండరీక == కనులను _ పులి, కాననంబు == 

(బ్రవ్మముఖము. (క+ ఆననంబు) - ఆడవి. ల్లగను = వేదములు - (ఆగమ =) చెట్లు. ' 



౧౦౮ సారంగధర చరిత్రము, 

కుంజ రహీత = పొదలు లేని - కుంజర హిత = ఏనుంగులకు అనుకూలముయిన, సుమన, 
స్టానంబు = దేవతలతావు - పూవుల తౌవ్ర, పల్లవ = చిగుళ్లు - (పత్ 1 లవ=) పాక 
లేశములు, సంధ్యా, ..కీలంబు = సంధ్యా రాగమువలె ఆకాశము నెరయుచున్న చిటచి 
టయను (మోంతతో నటించుచున్న తీవ్రమయిన డావాగ్నలచేత ఎగయుచున్న మంట 
లుగలది. కుత్కీ_లంబు సూలంబునకొ = కొండయొక్క చా౭ప్రున, 

న్స్ హిమ్మశె లజాజాని యెదురుక ట్లకుం బోని 

యలయించువిలుకానసి చెలున్సవాని. 

గళలు వెచ్చము గానిక లువ నెచ్చెలి కాని 

మురువుం గి మన నీనిమోమువానిం 
'గసటు లేనికడానిపసిండి నించుక యేని 

సరకు సేయనిమేనిణాయ వాని 

గలికితు మెద యాని నలుగనివికి? భోని 

మొలక పాయముం బూని యలరునానిం 

తే, గరగరనివాని ముఖవి లోక [పవధఃా 

మాన మోహ పమోరాశి మగ్న యువతి 

జన హృదయ సంగ తాంగజ జ్వలన సామి 

ఛని యగువానిం జిజబుతుకజేనిం జూచి, ౧౦౮, 
టీక. _హీమేలజా జాని = శివ్రునియొక్క_, ముఖ.,, భేని = (తను ముఖము 

దమూచుటచేత వెరుంగుచున్న మరులనెడు సముద్రములో ముని(గిన జవ్వనుల సమాహము 
యొక్క. మనస్సులో తగుల్కా_నిన మద నాగ్ని కి (ప్రజ్వలన మంత్రము, చిబుతుకెకీ 
నిక = యువ రాజును, 

క, * ఎటువలె. దునువుల వచ్చు౯ 

గటగట! యీతలిరువంటికరపద ! ' మనుచు౯ా 

జొటజొట కన్నీ రొలుకలం 
గటకటపడి విన్నందనము గడలుకొనంగ౯. ౧౦౯ 

ఉ. ఉన్న తలారులం గని [(వీయోక్రుల నాతడు “మీరు నాకు చే 
చెన్న (డు మోకు నెగ్గు ఫఘటియ్దుంచుట లేదు గదా, నృపాలుం టో 



త్ర ప్రతీ యాశ్య్యాసము, ౧ళనా 

మిన్నక యాజ్ఞ 'వెట్టు. డన మి; వచ్చునె మాకు ? నేటి కీ 
ఖన్నత నొందం ౪ జేయం దగుకృత్యము సేయు? డటంచు. బల్కి న౯. 

చ. * తలవుము నీకు నిష్ట మగుదైవము ' నాన్రుడుడ * దల్లీ దం డుల౯ 

దలంతు నటన్న నిదణాయతం దాము 'తెగించిరి ధమ౯కాబేవత౯ా 
దలంచెద నంటినా యనఘు దండ్యునింగా నొనరించెం దల్లి దం 
(దులు నింక దైవముం దన కుడు పభు శేఖరుం జే తలంపణకా౧ం౧౧. 
టీక.--ఉడు ప్రభు = చంద్ర, 

చ, అని హృదయాళుం. డాయన దయాళునిం గాలుని సంహరించి మిం 
చినఘనునిం గరంబు విలసిల్ల (౫ దివ్యపదం బొసంగువే 

ల్పును బరమేశు శంకరుని లోకశ రణ్యుని భ_కృవత్సలుం 

బెనంగొనుభ E హృత్క-మలపీశి దృఢంబుగ నిల్సియుండయ౯, ౧౧౨. 

గ టీక,....వృాదయాళుండు = మంచిమనస్సు గలవాండు, కరంబు = మిక్కిలి - 

చేయి, దివ్యపదంబు = చేవఠలతావు (స్వర్ణమనుట) _ మేలయిన పాదము. 

కే ధర బహుళపక్షుమునం గదా కరపదంబు 

దజుగవలయును సారంగధరున కరయ, 

గతబహుళపత్షుమున నలకరపదంబు 

దజుగ వలెను సారంగధరున కపుడు. ౧౧౩, 

టీక,-కరపదంబు = కిరణముల చోటు ((ప్రకాళించు భాగ మనుట), తటుంగక్షొ = 
కస్ట సారంగథరునకుకా = చంద్రునకు. గత బహుళ పక్నమునకా = పోయిన పెళ్ళం 
డ్రు మిక్త్రులు గలచోట (ఆప్తులెల్ల వదలిపోయిన యీవనములో). 

స వా(డికత్తుల నెత్తురు నటిద గాగ, 

“వార మహాదేవ శివి యని యతండు వల్క_. 

దజీగి తలవరు లావిపత్క_రుండు గాని 

రానుతు విపత్కరుడుం గాణ చేసి రవుడు, ౧౧౮. 
టీక...విపక్కరుండు = విపఠ్ .1-కరుండు = ఆపద నేయువాండు, వి + పక్ -- 

కరుడు = కాళ్లును చేతులును పోయినవాండ్గు, 
ఇ 



౧౫౦ సారంగధర చరి 

G, 

Gh 

గోతిలో, 

(త్రము, 

లా వగు నట్టిదుద౯ాశ యలంత సహింపల లేక య(శుధా 

రావళి గాజ్కు “హో! జనని! హో! జనకా' యని బిట్టు గాగ వా 

పోవుచు జొత్తుపాప యనం బొ ల్పగుదేహము రక్తసిక మై, 
భూవరసూతి కీ లడలుబొవ్యవిధంబున వాలె ఖాస్టలికా ౧౧౫. 
అతండు వడియెడుదురవస్థ కాత ( బొగిలి 

కొంతతడవు నికుంజంబుపొంతేకుం జని, 

తాంతతనుం డై నయతనివృత్తాంత మెల్ల 

నరసి పోదము గా కని యటం వొలంగి. ౧౧౫౬ 

టీక, తాంతఠనుండు = బడలిన చేవాము కలవా(డు, 

తలవరు లేగ, లేధప్రులితండము నెత్తుటిగాలు-కె హళా 
హాొళిమెయి రాగ, తాయ లయినట్టివృకంబులు (కొంబొదల్ రొదల్ 

చిలుకుచు సీం నీగలును జీవులు దొంతర గాలం భెపయి౯ , 

బిలవీల మూంగ మూలన లె 'బ్యెలి పల్క._(గ లేక వేదన౯. ౧౧౭, 
టీక,..జాయలు = ఘాతుకములు, ఈంయగకా = చొరంలాం 

సొమృసిల్తి కొంత తడసినం | (గమ్మజం దెలివ్పెంది లేచి, కం చెజుచి, సమా 

పమున నెవ్వరిం గానక, | నుమ్మలిక లెసంగ ననున లూటాడంగ౯, 

“అలంత సహింపరాదు, తెగటార్తురు రం డిప్ర, జెందుం బోతిరో 
తలవరులార $ మీ రయిన దగ్గ వచ్చి వధించి పోనే, 
యలవుట కోప నోమృగములార ; యయా దవకీలలార, తళా 
బొలియయం జేయన్యే వెతలం బొందల తే.” నని రోయు వేమజు౯. 

. కువితమానను( డై వృథా కోయం బనిచె! 

నకట యిటువంటికువిభుం జం దైన గల! 

కాలుచే గోతం బడలేక కడకుం డొలలం 
గాలు చే గోతం బడం జేసె గా లతాంగి. ౧౨౦. 

టీక,--కువిభుండు = భూపతి - దుష్ట రాజు. కాలుచేకా = యమునిచేత, గోతకా= 

శ్ 

f 



తృతీయాశ్వాసము. ౧౫౧ 

సీ దొరలచి త్తంబు లీకరణిం చాటిల్లులా 
యని తం డియవివేకమునకు నడలుం, 

దరళలోచనల నేతతి నమరాదుగా 

యని వీనతల్రీ మాయలకు: దలంకు, థి 

నేమి చేసితి నేర? మిటు సేయ చేవుని 
కిని బాడీ లేదు గా! యని గలంగుం 

దొలిమేన నెవరి భాములను బెట్టతినాళో ? 
యనుభవింపక పోన యనుచు వగచు, 

లే సచివనుతుమాట నిజ మని సారం బొగడుం 
గొంత సే "పేడ్చుం జింతించుం గొంత (వొద్దు, 
శర! శంకర! శలిధర! శరణు! నాకు 
సీవె యనుచును నెడువు నొకింతతడవు., ౧౨౧. 

శే ఇటువలి ననేక గతుల నారటము నొంద, 
గగనఖారతి వానిమైం గరుణ స్రైడవి,.__ 
యడలకు కుమార నీ కిది గడవనేర, 
దెట్టనినం బూర్వవృత్తాంత మెల్ల నినుము, ౧౨౨ 

క. ధరమై మోహానచించా | ధరమై రిప్రభయదహాయవుదావళ ఏరో 
త్మ-రమై మహనీయరవా ! కరమైకౌళాంబి యన నెకవురం బమరు౯, 

టీక...-ధర...మె = భూమియొక్క జేసామునందలి మమనోవారమయిన దొండ 
పండువంటి యధరమువంటిదై. నుదావళి = మదఫ్రుకేనుంసలు, 
క, ఆనగర మేలురా జా ! జానయబలశాలి సత్యసంధుండు నుగుణాం 

భోనిధి శ్రీవారిపద'సే | నానందుండు ధవళచం దుం డనలాం బరలస౯, 
కే అతని కేన్సరు సతు లుందు; రందులోన 

భువ ననుందరి యనియెడుభోగవతికి 
'మేలువాండు ధరాతల మేలు'వా(డు 
మేదినీం దులలో నెల్ల మేలువాం౭డు. ౧.౨౨౫. 

టీక... వేలువాండు = నలపుకాండ్సు 



౧% సారరిగధర చరిత్రము. 

([పంచచామరము, ] 

అమాత్యు లిద్ద అుందు రా ధరాధినాథుచెంగట౯ 

నువముంతుండుక౯ా జయంతుండుక్ వసుంధరామర్మాగణుల్ 

సమానళీలు ; రందులో వలంతి యంచు రాజు ప 

తమై నుమంతుమాట వించు గారవించు నెంతయు౯, ౧౫౨౫ 

కే, అందుల కసూయః గజకజి మంచు మిగుల, 

దుష్ట కపటవిచారవంతుండు జయంతు. 

“ డంతకోపముం డవ్చరా ! నుముంతుం డినుచు 
నంతకోపముతో నుండు నాత్మలోన, ౧౨౭. 

క, అటు కోంతకాల మరిగిన, 

నట నాండు నుమంతునకు మృహెశ్వర్యం బు 

త్కటమై గడియ కుడుకునీ 

రటువ లె హాచ్చిరిలి రాయ నతిమత్సరు గే. ౧౨౮ 

కే భువననుందరియింట నెప్పుడు వసించు 

గుట్టుగలదాని మిక్కలి గట్టవాయి 

దానిగా గని యనుదాని దాసి నొక కె 

దనక డరుం బిల్వం బంచి మంతనమునందు, ౧ ౨౯ 

క్క విలువల్ చెలుపం గూడని 

వలువల్, మణిభావణములు, వలసినధనముల్, 
చలువల్ దొల(కుకదంబము, 

చెలు వంచల నెసలా సంతసిలి క౯ా దనియ౯ా, ౧౩౦, 

కే ఒజసంగి యయ్యుగ్మలికరాబ్బయుగ్య మాత్మ 
హా _స్తమునం బట్టి రాందిసి కు సరించి, 

“నీవలన నొక్క-'కొర్యంబు గావలయును, 
౧ మాద? యని ముక మింత సేసికొనుచు, SET) 

గ్ 



వు 

తృతీయాశ్వాసము, 

, మతివుంతు. డన “నుముంతునిం 

బతి మన్న న సేయు, నన్ను బలుచగం జూచు౯ 

సతతంబు, దాన గర్యా 

న్వితుండై యున్నాడు వాండు నీరజనే తా. 

వాని కపాయము సేయం 

గా నైనయుపాయ మొకటి గల; దది సీచేం 
గాని మటీ యెవరిచేతం 

గానేరదు 3 పరులు చెలియంగా రాదు నుమా. 
కీకురు వెట్టి నుముంతుపాదుకలు గొంచుం 

బోయి యెవ్వరుం గనకుండ భువననుంద 

రీవరారోహమంచము క్రింద నుంచి 

మావునములోనినెగు లార్పువూ మృగాశ్నీ,” 
టీక._కికరు వెట్టి = వంచించి, వరారోనా = ఉ త్రము శ్రీ 

అనిన నది “యెంత గల? ద 

టన సేసెది నంచుం జని యటం దా నొకనాం 
డును బెట్టుకొని మెలంగని 

యను వెననుమంతుపావ లడి లాగించె౯, 

. ఆలాగున గొనిపోయి నృ 

పాల్మవీయపాన్ను (కింద( 'బాదుక లిడి యా 

లూలామాలప్ర నాలి గ 

యాళి తనుం గానిదానియటున అ నుండ౯. 

టీక.__లూలామాలప్ర = మోసపు. 

= తదనంతరంబ., 

9 wt bd గమన నొసీంచు కమ్మపున్వుల సరా 

లొజివుగా సిగం గొంత యొఅిగ జుట్టి, 
2() k 

౧౩౨౨. 

౧౩౫౩౨, 

గరకు, 

౧౨౫. 

౧౫౨౬ 

౧౩౫౭, 



లగచీ సారంగధర చరి త్సము, 

కళలు దే జెడునెముగమున సెకముగాల 

మంచిక స్తూరినామంబు దీర్చి, 

కట్టాణ్ తెలిపాలకాయము తేప్రుటొంట్లు 

వెలు వీన వీనుల నలవరించి, 

వునుంగు జవ్వాది కప్పురము గుబాళించు 

కలపంబు మేన జొబ్బిల నలంది, 

"లే. మిసిమిగంటముకొంతి వెల్విసర వింత 
వగ బవంతిదుప్పటి వలెవాటు వైచి, 

చక చకల్ గలరత్న పాదుకలు దొడిగి, 

ధవళచం దుండు మోసాంబు తరువు సేయ, ౧౨౮, 

టీక కము గాలకా = సన్నగా, ఒంట్లు = పోగులు, గంకెము = జంట 

“నేం వస్త్రము. బవంతి = (వాత, 

చ, పరమవిసీతి నాతి వెలిపానడచేం దడియొ త్తి యొత్తి సె 
పొర నడిమోనెయుం దిగిచి, పొంకముగాం గొనగోరం (ద్రుంచి, వే 

మరు బొట్న వేలం దీసి తగుమ్మూతము సున్నము వెట్టి, చుట్టి, య 

య్యిరుగడ నొక్కి. యూకుమడు విచ్చిన, నంది విడెంబు సేయుచు౯, 

చ, కలరవ శారికా శుక విక స్వర నుస్వర భాస్వ రోక్తి సం 
కుల మకళంక సంకువుద కుంకుమ పంక కురంగనాభి గం 

ధిల మఖిలస్థలస్థగిత దివ్యమణీగణ చాక చక్యవుం 

జులమును నైన, యాభువననుందరిశేళిగృహంబు చేరగక౯, ౧౪౦, 
టీక, 'సంకుమద = ఫునుంగు - కురంగనాభ్సి = కస్తూరి - గంధిలము = పరిమ 

శ్రముగలది. 

కే ఒకతె పావడ లుదీయ, నొకతె కుంచె 

దైవ నెక తె లామజ్ఞకవ్యజన మూన, 

నొక తె నైదండ యొసల ని ట్లుభయపార్శ్వ 

ముల బలువు రూడిగము సేయం, బోవునవుడు, ౧౪౧, 



తృతీయా శ్వాసము, లగే 

టీక ...-లామజ్జక వ్యజనము = నీటివటి వేరు వీవనను, 

వ అంత. ౧౮౨, 

అ. ధవళ చంద కొంత నవ 'వేదినుండి యా 

ధవళచందకాంత త త్తఅమున, 

ధవునిరాక గాంచి దమి లేచి కుముదబాం 

ధవు నిరాకరించు నన్రమొగమున. ౧౮౩. 

టీక._ధవళ చంద్రకాంత నవబేదిక = తెల్లని చంద్ర కాంతశిలరెఆక్క_ కొత్త 
తిన్నేయందు, 'ధవుని = భరృయొక్క_ం 

్సీ, ఉమ్మె  తపూవంటి యొణి మైనకుచ్చెళ్ల 

చచెజింగు మశ్పైలమోందం జిందు (దొక్క-; 

మెజ మెనవలరాజుమేడ ప బంగారు 

కుండలో యనం గుల్కుగుబ్బ భొరయ, 

నెమ్మోము రేరాజు సముఖమ్మునం (గమ్మి 

కమ్మపంజుల మెజుం గెమ్మె నెజప, 

భోగినీమణి గానం బొందు సేయంగ వచ్చు 

సీలాహి యన వేణి నీటు సూప, 

స్తే “సెకతనితంబ మొకవింత చలన మొంద, 

నలంతి లేనడు మల్లల నాడుచుండ, 

నవని నిది గాక యొయ్య్యార మద్దిర ! యని 

యెంచ, నట నాతి వచ్చె రాయంచనటన, ౧రర. 

టీక. శే రాజుకా = చంద్రుని, సమ్ముఖమ్థునకొ = ఎదుటను, కమ్మ *,.. = కర్ణ 

భూషణము అనెడు దివ్వటీల కాంతి విలాసమును వ్యాపింప జేయగా. భోగినీ మణిజ 

కేశ్యో త్తమ - ఉత్తమ నాగాంగన, నీల అహి = నల్ల పాము, సైకత నితంబము = ఇసు 

కతిన్నె వంటి పీటుయదు. అలంతి = సన్నం 

క అటు అదురుగ నేతెంచిన 

కుటిలాలక. గ్ యనలుం గోనలుం బాతిక్ ' - 



౧గ్క౬ సారంగధర చరిత్రము. 

జటిపొటినవ్వులు గనులగవం 

బొటమరిలం జూచి పలిశెం బులకల్ దొలశోఃక౯. ౧౪౫, 
క, నీదండకు శాకుండినం ! బూ దండల | వేయు నన్ను భాడగని, నేడో 

వేదండగమన సుమనః |! కోదండధరుం డ బేమొకో ! దండ మన౯, 
టీక, దండకుకా = సరసకు, వేదండ = గజ, సుమనః కోదండ ధరుండు = 

పూ విలు దాలుఫు, దండము = నమస్కారము, 

క, అని సరసొ కుల మక్కువ | గనివీంపంగం గలికిం బలికి, కరపల్లవ మిం 

పొనఠంగ. బట్టి మెల్ల న! తనుసంగమ సౌఖ్యవివశతను జని చెంత౯, 
టీక, అతను సంగమ సౌఖ్య = నుదన (క్రీ జానంద, 

స్కీ నికరంవుజిగికెంవు నీలంవురా చెక్క 
డవుసకినల పగడంప్రుగోళ్లు, 

పహోళూయలుగుజరినేత హూాంబటుయబెటడ, జ టట 
పణ పెనజాలీల పటుబణిప్ర్ర, ర ల్ 

పచ్చసూర్యపటంవు బటునుబిల్ల ల్కు రంగు 

సొలవుచొ కాటంవుం దలగడయును, 
దబు వైనహురుముంజి తళ్కుము తెములచ 

ప్పరమును జిగిదోమ 'తెరయుం నల్లి 
తే, మంచివగం జొక గై మైనట్ట మంచముపయి 

జలువ చెంగల్వ చేమంతి జాజి విరులు 

పటిచి కడుం బొంకపజిచిన పాన్సు మోద 

రాజు పవళించి యున్నంత 'రాజవదన్క ౧౮౮. 
టీక.-సకినల = పకీభొమలు గలిగిన, జూలీల = జాలరులు గలిగిన, సూర్యప 

టమ = మొకమలు, సాలఫు = వ్యాపింపంజేయు, హురుముంబి = మేలయిన ము తేము 
లు పుట్టునట్లి యొకానెక చేశ విశేషము. 

సీ ఎప్పు జెప్పు డటంచు నెనయం గోరెడుకోర్కి.. 
మరలించె బోటులం దిరిగి చూచి, 



త తయా శ్యాసము. ౧౫ 

సరగం బైం బడ దీయ మరలుగద్దజిచూవుం 
బదరకు మనియెం గంబమున నొదిగి, 

చిట్టాడుసిగ్గుతోం జేపట్టి పెన౮సడెం 

దము మట్టుపజి చె నాననము వంచి, 

తను. బిల్వం దమి హాచ్చియును జాగు సేసె [గ 

క్కంనం బోక న్నడం గట్టి పెట్టి, 

కే వలవు పతి నేప నటు నిటు నిలిచి కొంత, 

కొంత తరితీవ్లుమైం జేరి కూరుచుంజె ; 

మగలు పెకొనునందాశక మనను గాన 

నియ రంతటివగలవా రిందుముఖులు. ౧లరనాం 

చ సరసవునన్వులన్ దనివి చాలని చుంబన గుంభనంబులన్ 

బరిపరిరీతులక౯ మెజియు బంధవిశేన గ భార వంబుల£౯ె 

నురత మొనర్చి మువ్పీరులసొంపునం చేలికి వార లయ్యెడ౯ ; 

సరివల -సెనకూటమికి సా టింక లేదు గదా తలంపలగక౯, ౧౫౦. 

క, పెన్నురులచెమవుట్కృ మోడ్చుం 

గన్నులవ౯ వెడలునీళ్లు, గలవారలకు౯ 

బన్నీరు [గోలుటయు నం 

త్ర న్ని ద్దురనోవుటయు హితం బై యుం౯, ౧౫౧. 

గమక వుగబ్బిగుబ్బ "లెదం గాడ నెకించుక గాంగిలించి యిం 

సమరంగ న్మిదవోయి, యను డల్లన మేల్క-ని, శయ్య నోర మొ 

గుమగుమవాసనల్ గుబులుకొస్షనవుక్కి టిలోనివీడియం 

బుమియ మొగంబు నంచ్చి నుగుణో తము డప్పడిగంబు చెంగట౯. 

చ 

టీకం.గమకపు = గొప్ప. పడిగంబు = తమ్ములము నుమియు పాత్రము. 

శ మినమినమనుపావలుగని ! కనలున * నిట ఏంత పాదుకలు రా నేలా? 

వనితా, చెల్పు మి వెవ్వరి! వనితా గడ్డించి యడుగ నరనిద్దురతోన్,. 



౧Aర౮ సారంగధర చరి త్రము. 

చ. భయపడి లేచి వే యదురుపాటునం గట్టియుం గట్టకున్న సీ 
వియ్కు నెలనంకచన్నొనల వేసియు వేయని మెంటకొంగు దో 
వీయు నట దో/పకున్న యలకె న్నె తీకొప్పును, నె వితొాకురా 
అయి యవి బూచి యల్లలన యల్లల నాడుమునంబుతోడుతక్షొ, 

. అపుడు కన్నీరు గాజు, నొండాడ వెజుచి 
నేల బొటవేల [వాయుచు నిలిచియున్న ; 
సీరమణి వల్ల సంశయం బెటుకపడక, 

పడకయిలు వెళ్ళి వచ్చి భూపాలు. డలుక, జ. 
మొకమిజ్జన మై సంధ్యా! దిక కృత్యము లాచరించి ! దివ్యవిభూషపా 
చకచకలు మేన బర్వ్యయగం[దుకతుకతో నుల్ల మవుడు లొ(టుపడంగ౯, 

* కొలువున శేంగి వేతధరకోటి నిజాయతదృ్టి వాజుచో 
బలసి తటాలునం బగిలి పాజి బరాబరి సేయ, మన్నె వా 

రలు దునెదారులు౯ా దొరలు రాజులు మంతులు నిష్ట్రభాంధవా 
వళులు వురోహితు ల్పనులవార లనేకులు నిండి యుండగ, ౧౫౭, 
టీక. వేత్రధరకోటి = (వెండి 'బెత్తములవారిగుంపు, బరాబరి ఇ "హెచ్చరిక, 

దునెదారులు = కత్తి కేల ధరించియుండు శూరులు. 

వః అప్పు డప్పాదుకలు చెప్పించి యందజముందఆం బెట్టంచి, భోూవరు౮ 
డివి యెవరి వని యడిగిన, వ్యాకువ్వ నేరక నివ్వెజయు సంశయంబును 
హృదయంబుల నతిశయం బయిన నుకరొకరిమొగంబులు సూచుచు 
సఫాజనంబులు గుసగుసలం భోవుచున్న సమయంబున, MW. 

. అవుడు చెవిదండం జేరి కే లడగించి 
x Gs 

మంతనంబునం చౌ శాళికుంతలారి 

కాలశేతుం డనెడుపేరు గలతలారి 

వానివెత లారినోవ భూవరున కనియు, ౧౬౯ 
చ తెలియయగం జూచినాంచ నివి, చేవర, సందియ మిందు శీముయు 

న్వలదు, సుమంతుపావ లనినన్*) లయాకాలునిలీల? 'బేద్చన 



త తీ యా శ్వాసము, ౧౫౯ 

య్యలుక సభాస్థలిం గలుగునయ్యలు కంవితమూానసాంగు లె 

యలుక, నుమంతు జూచి యత డన్ వికట భుకుటినిరీక్షుం డె, 

టీక... అలుకకొ = కోపమునకు అలుకకొ = భయపడంగా, 

క్ట ఓపాపాత్మక లోనికి ! శా పొ మని చన నొసంగి, రాణువ. యెల్ల౯ 

నీపార్ళ ర్రంబుగం జేసి మ | హాోపరమాప్రునిగ నడప నాదట నిన్ను౯, 

క్ష, అసమాన రాజ్యవై భవ 
లసమానునిం జేయుటకు ఫలం బిడె మేమో ? 

యినుమంత మెజుగ వేమో 

యి నుమంత కృతథ్ను యర్హ్శమే నినుం జూడక, ౧౬౨, 

వ, అని రోపాటోపంబున నయ్యిలాపతి కర్ణ కలాపంబులుగా. గొన్ని 

దురాలాపంబులు వల్కిన ఏ నుల్కిపడి యొకనాండును మాజెత్తు 

మాట వడనివాండు గావున దనవల్లం గల్ల లే కునికియు, నిట్టి య 

పఖ్యాతి రాం దగునే యని నిలువ్రునకు నిలువున నే కరంగిం దిగంజెమట 

నెట్టి తల వంచుకొని. . ౧౬౩, 

టీక,..-ఇలాపచి = భూనాథుండు, కర్మ కలాపంబులు = చెవులలో అమ్ముల 

బదులు, 

క, అడలుచుం బెదవులు దడుపుచు వ. 
గుడికొనుకన్నీరు (గుక్క కొనును౯, మదిలో 1. మ 
నుడువని నెంజిలి నేమియు | ల్ 

నుడువనియమ్థానధనుం గునుంగొని వేగ౯, క్ల (రర 

టీక. గుడికిెను = కముచున్న ఉడువని = = ఉడుగని = ఛంజలికో్ ఆ న్లో 

వ్యభచేత, నుడవని = పలుకని. 

శే, “ఘుటిీక (మింగినసిద్ధునియటుల, నుల్లి 

దిన్న కోముటీనలె, నూర కున్న వాండు, 

'తెంవుమై వీని నెటులం చేయింపవలయు. 

న ను గా 

వన సజు 

'దెలువులి డన శాత్ర్రసరణి నుద్గీజనములు, ౧౬౫, 

4 

On 

$ 



౧౬౦ సారంగధర చరి తృము, 

చ, " ధువముగ రాణివాసమున [దోహ మొనర్చినవాని కాజ త 
న్ ఒల్లో, దృవనము ముట్టుకో ల్లొని విభావరి గాళ్గును జేతులు న్మహాో 

టవిం దునిమింపం జెల్లు ననుట న్విని యట్లనె సేయు డంచు న 
య్యవనినురుం దలారులకు నప్పనసే సె నృ పాలు డమ్యెడ౯, ౧౬౬, 

టీక,....ముట్టు కోల్లానిజముట్టడించి, విధావరిక = రాత్రియందు. అవనిసురుక్షా= 

ల 
క. “సెల విచ్చె నూత. [దోయంగ 

. నలివేణిన్సి జీవితేళు డై మును పేమం 
బొలుపొంబెం గానం దుది న 

య్యెలనాగకు నతండె జీవిలేశుం డయ్యె౯ : ౧౬౭, 
టీక, జీవిలేకుండు = (1 (పాణనాథుండు - (2) యముండు, 

ఉ, పట్టుండు పాజుం డం చు నరపాలునిభ్భత్యులు సందడించుచుళా 
గట్టిగ నాతని౯ విజిచి కట్టిరి తన్నిలయంబు ముట్టుకో 
ల్పట్టిరి, చుట్టుపట్లం బదిలంబుగం కావలి వెట్టి, 'రాన్తులుం 
జుట్టవురార్మడు బిడ్లలును శోకపరూూానిధిలో మునుంగలో౯ా, ౧౬౮, 

క, చేయం దగునె శా జటు ల 
యము? దను గర్భ సాతశ్నీ నడుగ న్యలదా * 

బోయ! యని రోసి కడకుం 
బోయెను యన నంత (బొద్దు పొటుకునం (గుం ౩౯, ౧౬౯ 
టీక._కర, సాక్నీకా తనుకొ = పనులకు సొశ్నీయగు తన్ను (సూర్యుని). బో 

య = కీరాతుండు _ కనికరములేని వాండనుట. 
ఆ, అతజిం గొంచుం బోయి తలయారులు 'ఘోరవ నాంతరసలి౯ 

జేతులు కాళ్ళు తున్క లుగ జేసిన నాయపరాధహీనుం డా 
పాతేకదూరుం డాపరమసాననుం డానుకుమారదేసు. డు 
ర్వీతల మేదురీభ వదసృజ్న వ బాప్ఫజల పవాహు(కై, ౧౭౦, 

టీక... ఊర్వీతల = భూస్థలమందు _ మేదరీ భవత్ = దట్టమగుచున్న - అ థి లు Aa సృక్ = నెత్తుటియొక్క_యు = నవబాస్పజల = (కొ _త్రీయళువుల నీటియొక్క.యు క 
(ప్రవాహుండై = పొబుదలకలవా డై, 



త తీ యాశ్యాసము, ౧౬౧ 

"జే హర హారీ! శావు రావు! నారాయణా! య 

క్ష 

టంచు, వేదన? బారలు'మ్కు నకట తన్ను 

నవ్వండి కపటోపాయ మెంచం జే. 

నతని కీపాటులే వచ్చు ననుచు బలికి, ౧౭౧. 

అనురును రె వ్యన్నువై యవ 

నినురుం డటు తనునుం దొర నేరమి లేనే. 

యునురు వనక పోయడువాం. 

నునురు మనక పోన్రనే సృపో త్రమతనయా ? ౧౭౨ 

టిక._వ్యసువు ఐ=నచ్చి, ఊసురు = (ప్రాణము. మనక = వర్షింపక (నిలువక), 
అభా! 

ఉసురుమునక = సంతాపపడక, 

చే అనుముంతుంజె శాజరా చై. జనించె, 

IK 

నలజయంతుండ ఏ వైతి వలఘుచరిత ; 
యెవ్వ జేకాలమున మించి యేమి చేసె, 

నాతం జాకాలమున నట్ల యనుభవించు. యం; 

. కావునం బూర్వజన్మ దుష్క-ర్మంబునలన నీ కీభురవస్థ 'వాటిళ్లెం గాని 

నీవలన నిప్పుడు దోషం బిషన్నా త్రంబు "లేదు, మోద శుభంబు రాణల 

దని పలిక్ యశరిరవాణి యరుగ._ వెఅంసపడి రాకొమరుంను పె 

నుం బెరుఇససొరుగున౯ా ధరంబడీ పొరలి మొజ లిడుచుండ్కా నంత 

దద్మ-థావృత్తాంతం బంతయు నికుంజాంతగంబుననుండి ots ర్లించి, 

టీక..సారుగునకా = మూగ్భ చేత. 

, నంత దల యూంచి “ఈహారా! 

మయంతటివూయలది ! యింత యెడ సేనీన చా 

యింతియ కద! రాడెటుకయు 

నింతియ కద! యని తలారు లెంతయుం జింతా, ౧౭, 

: కువలయ నే కౌత, జుం డగు 

కునలయే కత్రాత్స జుని ప కను డి 

ot 



౧౬౨ సారంగధర చరి త్సము. 

వ్యవిభావ.ణములు గొని, కళా 

గవలను నీ రొలుకం బురమునకు. జని రంత౯, ౧౭౬ 

టీక, _కువలయా చేత్స ఆక,జా(డు ౫ బుధుడు (బుధునివంటి బిజ్జాని యనుట). 

లేక_కువలయ "నేత్ర ఆత్తజుండు = జగచ్చతునికొడుకు = యమధర్మరాజు (యమధర్త 

రాజువంటి ధర్హాత్తుం డనుట), కువలయ చేత్ఫ ఆ_తృజుని=భూ నాయక తనయునియొక్క, 

తే, తనదుపేరిటిసారంగధరుని నిర 

లాళ్ళు దండింపం జెల్లునే యనుచు గనలి 

భువనజాతభయంకరస్ఫూ క్రి వెడలె 
నన మెజసి యెజ్దివాతె రథాంగవైరి. ౧౭౭ 

టీక. _రథాంగవైరి = చంద్రుండు, చంద్రునికిని లేడిని భరించుటచేత సారంగ; 

ధరుం డనిపేరు 

కే మేలు విచ్చుగుంటుమోంద భాగీరథి 

వచ్చె ననగ నవుడు వాని పెని 

గగనభాగతలము నిగనిగ చందికా 

లహరి యుబ్బి జొబ్బీలంగ నిండె. ౧౭౮ 

టీక.._పిచ్చుకుంటు = అనూరుని, ఇానిమైని = సారంగధరునిమోంద, గగన= 

ఆకాశ, లహరి = (ప్రవాహము, వన్నెల తెలుపుగాన భాగీరథీసామ్యుము సరసము, 

ఉ. అఆఅసమయంబునం వొక మహాోత్తు(డు సిద్ధుండు మత్స థు: డక 

భాసురలీలుం డన్నగముపె నుక-ో గుహాలోన నుండి యా 

రానుతుదీర్హ రోదనవిరావము వీనుల బడ్డ “గానలో 

సీసర పొద్దు వోవునెడ నెవ్వండొకో విలవించు చుంబెడుక్,. ౧౭౯, 

క, ఆరసి వత్తము గా కిని ! యారసికుండు తాపసోత్తమా గణి దీనా 

థా రామితకరుణామృత ! ధారా థౌశే యవికనీత మనోంబుజుం డై, 

టీక. దీనా, ..దోడు = ఆపన్ను లకు రతేశకమయిన అమితమయిన కృపా సు 

ధాధారయొక్క_ యలీశయముచేత విరిసిన వాదయక మలము కలవా(డు, 

వీ కెనంచి శెంజడలు నె శ్రీని దిండుగా. జుట్టి 

వ్ Pa బి సింగనాదము మ్ము చంప బెల్ట 



తృతీ చాశ్యాసము. ౧౬8 

పంచవ న్నెలయోగపెబ్ల పొందుగ నచి 
౭ యా 

| వొద్దునిద్దవుమేన బూది బూసి 

వొడలయొజ్ఞాణాన నడుము చాల సిగించి 
9 

విలిపుుగంత మె నలవరించి 
ఠా యా 

మెళకుళ మనెడు బెబ్బులిశోలు ముల నక 

చికిలిలాతవుంగోలం జేతం బటి 
(హై) 

కే యతుమాల సువనుులకకు పాల 

చెవ్రుల నెలరాలకామాతీ. లనటునీవు 

సన్న విడిగాడరు దాజీసర ము లము 

గిలుకుంబావలు దోొడీగి కుత్కీ....ము కని, ౧౮౧. 

టీక, సింగి నాదము = పొడదుప్పకొముతో చేయంబడిన యయమూండొిడు వాద్యము. 
యోగప్యటై = యోగులు జందెమువలె ధరించడు ప్టునాడా. (పొద్గునిళ్ణప్ర ఆ సూర్యని 
శేజస్సుగలు లాతేము = దండము. సునస్తుల = నుంచివస్తువుల, కోతపొల = వంక సం 
చీ, నెైెలరాల = చం దకాంతమణుల, అవటు ౫ సిడతల, కుతీ లను ఇ రోండనుం 

ఉ అల్లన నేగి, వాడు తను నంతయు నెత్తుటం దోంగి భూమిసెం 
(బెల్లి నెగుల్ ఘటిల్లను దేలగ నైచి తలంకం జూచ్చి హః! 
చెల్లర! యెంతపాతకము సేయం 'జీనిరొ య్య? చందమా 

” 
మల్టునిం బోలు సెతలిరుటందనుం జక్క .నిళోమబాంగుసిల. ౧౮9, 

(మ కోకిల. ] 

నటిక౯ మదిలోన సంగయ మింగ్ ? నాతంస౫ శల్పుసా 
మాట విందు మ, టఎచు “నోయి గుమూలగ్యా యెన్వగివాండ * గి 

వాటు ర గాత్ర 'నుమి స్ు 7 స్వభాను sis nan] pn og శ 

చేట'తెబ్లమి గాంగ నుతెయు "దెణ్బముా యస యానల్, ౧౮౩. 
తాపస నాసులస నికు 

దా సనాఘిం పగాగాబతనయు/ ఏ, ముర నొ 
సమే నా | ళీ 

మోరీ ముగ మె ”| నమ్మని 
ore” క్ మోవీక శే కోజాటి?ి యును వను మలు... జ” మోన ఇ ఏ పొటు యును పను సమయము, 3 రార రో 



టీక, తౌప, సనాథుండు = దుుఖముతోకూడుకొన్న వాండు. ఓబాటిల్లీ = 
ెనుదివిసీ, 

ఉ. “అర్బెదొ? తీర్చదో? తెలుప నయ్యెడి దే మిని యంత. చేరి * 

'యోక్చు ుజుంగ కంటి సదయోా తమ్మ నీ వెనరయ్యక నన్ను సీ 

జేర్చం దలంచి మాంనవ్రనిశేవను వచ్చినశంకరుండవో * 

కూర్చిన పాణబంధుండవో "ళీ కూరిమి నాం గత మెయ్యె దియ్యెడ౯! 

వినవయ్య రాజరా జనురాజుతనయుండ, 

సారంగధరుం డన జరంగువాండ ; 

నెకిపావురమునెంట వెకలి నె సవతిత 

బ్రేంటికిం జన, నామె యొంటి నుండీ, 

"కానూంధురొ లయి కలయం గం నివు 

జనని వే నుతుండు దోసం,._బటంచుం 

దలంగి వచ్చినం దనతప్పు నాపయిం జూవి, 

లూ 

భూపాలునకు నెగంబోసి, యీర్ష్య 

ఆ, mre జా; సలకిన్నతేం డియు 

'నెరవు మాలి యిటుల వెగిరించ ; 

దాపసేంద,; యింక దైవంబు నే మస 

దూటువా(డ * వట్ట దూరు వాడ, ౧౮౬. 

' టీక__వట్టి దూరు వాండ = ఊరును వాడయు వట్టిసి (భగ హీనములు), 
ఆ మృగకులంబె కాని మిట్టాడ మానిసి 

యెందు లేనియట్టి యో యడవిని 

నిసుధారసో క్రీ నెజియ నియ్యెడ విని 

బనవ్రులు చుల్ల అయి సీడ్లుహు రి, ౧౮, 

ల. ' =" అనన అజా శ్ ఇ టో యస్తు ( ౮౬ naarr:) మం! మహా డూ రా గ్ర ముంది వచె దో (ఇ జ { 
ణా 

అలానా రై 

సిసకముఢబు గలుగుటం క వ. గ్గ జ న! 
జస మింతేతడన్హు మాటరాథం నలిగి శరంబు నగంబులు దివియుచు 

/ టన ను వ్ ని (-. లీ జో ల నువ్నవి., మున్న కరపథ శృాథస్తం బొనరించినపాొరిని కంశ్రలుంళనం 



౧౬౬ సారంగధర చరిత్రము, 

క, మనపాలం గలండు శంకరుం |! డనపాయో పాయు. డా శతా 'నేకొవ 

ద్వనపావకుం డా లోకా | వనసాటవుం గొలువ లేనివన్తువు గలదే? 
టీక.._అనపాయ ఉపాయుండు = తప్పనియుపాయముగలవాండు, ఆశి... 

కుడు = భక్తుల పెళ్కుకస్టములనెడి యడవికి నిప్పు, లోక అవనపాటనుకా = లోక 

ముల రక్షణయందు "నేర్చుగల వానిని, 

మ, అని యూరార్చి కువూరుం గొంచు జని వే యమ్మాననాథుంయ న 

ల్లని చెంగల్యదొనం దనూరుధిర మెల్లం వోని సీరార్చి, వా 

బ్రనుదోయిం దడిం దోంచి, "లేటజలముల్ గా దోయిటం దెచ్చి ద 
వ్సీ నివారించి యలంత చర్చ, యతనిం బంపొందలగా. జేయుము. 

టీక....తడికా తోంది = తడితో తుడిచి. 
చ, తనగుహలోపల న్నిలివి తా మును [గోల జిక్క- నాట్టిచి 

క్క_నితరిపాలు దా నపుడు కంఠము మోవంణం (దావ జేయ, మే౯ 

బనుపడి “నీట ముంచినను బాలను ముంచిన నీవె దిక్కు నా 
కిని యుచితోక్తులం గడు (వీయం బొనరించె నతండు త్రేకుచు౯. 

తే. అరయ భువనైకమహిమాఢ్యు. శైనయట్టి 
మత్స నీనాథుండు రాజకుమారమణికి, 

గరచరణపంకజోత్స తి గలుగంజేయ 

నొకయుపాయంబు చింతించు చుంజె, నంత, ౧౯౬. 

క, జెల తెలనాజ వచ్చెను, 

వెలవెల బాట నెల దొవలు విలవిలంబడీయకొ, 

బలపల నయ్యెం జుక్కాలు, 

కలకల నగ దిశలు, పశ్నీకలకల మెసలా౯ా. ౧గెది, 

ఉ. కొందబు పాండురం బనలంల గొందణు శోణ మనంగ నీటం బొ 
ల్పందంయం జేసి “పాల్కడలి నంటినజు జైదీ "తెల్పు గా దిదే! 
సందియ మేల! మూడు డి ని చక్కల నజ్జలశాయి కౌస్తుభం 

బందజు చూడ నెత్తే నన, నంత నభోముణి దోంవె సెజ్టిగరా. ౧౯౮, 



త తీ యాశ్వాసము. ౧౬౭ 

ము, అలరా జట్లు కుమారు దండనము సేయం బంచి కొ కవ్యథళా 
నిల శావేలసన నిద లే కడలుచు౯, నిదించి మేల్మ_న్న పొ 
ల్ప్సలరం, జూల నలవ్యరూపముగ గాల్యష్మక్రియల్ దీర్చి, మో 

సలం గొల తల వంది ఖన్ను.డయి చాంచల్యంబుతో నుండక. 

క, తలనరులు వచ్చి, ధరణీ 
తలనరులు |సథానులును హితజనులుం దగువా 

రలు సింతటంతటం జం 

కలం జేతు లిడికొని యుండంగా నృసు|మోాలక౯", ౨౦౦, 

క, నిగసవిగసిభూపణము బిడి 

నెగులున నడ్డపడి యేడ్చి, “నేయు కుమారు౯ా 

సుగుణాథ్యు౧ డని తెలియక, 

తెగి యారక యూ సెట్టిక్ని గద.” యంచు. ౨౦౧. 
క. ఆకాశవాణి "సెన్పీన 

యాకఫయును నాజడించి యనుటయు చెలుప 

శోకము హర్షము వెజంగును 
జీ కొనరింపంగ విభుండు చి తం బగుల౯, ౨౦౨, 

ఉ. దిగ్దన లేచి బంధుల నుధీమణులం దగువారి. దోడుకొం 
చల మనకోొపమున నంతివురంబున ేంగి, “దీనికిం 
ద్గ్జూదు Eel , సెమవచనంబుల గా దిశ, నిష్టరోక్పులక 

జెడీగ జయం జెల్లు నని విల్వ బంవీ లతోంగి నయ్యెడ౯, ౨౦౩. 

నే న్స పొపాత్ళురాల, సీ వేసదారి 

గాయకనునుద్దు లెల్ల నాకాశవాణి 

తెలుప విని నచ్చి తలవరుల్ కొలున్సలోనం 

జిప్పీనా రిప్పూ డంద అప్పెరువు నొంద. ౨౦౪, 

చే టక్కు. టకగొంకు టాటోటు ఠవలు నగలు 

గ్ పె, కంక గలది కలై 'భెలువు, క 



౧౬౮ సారంగధర చగితృము 

gir 

తెలుప కుండిన నీబుద్ధిక్ లది చూణు 

మజ” యనుచు గాజు బెదరించి మాడలాడ, ౨౦౫ 

వంచాడించిక, తాలిమి | డించక్క బిగు వెడలి దల్లడించక, మదిలో 

నించుక మైనను దాం జలి!యించకి యాగవాయి గ కస్ సలి కా, 

టీక,._.వంచాడించక == బెదరక. 

. “ జెలిసితి హో! యి దంతయును దేనరప స్టువుటేవిె * కవ 

బలనుతుపాడిం దవీ వ్పీ నను న్ా యొనర్చంగ లంద మిచ్చి శ 

వీలిచి తలార్గ చేత ననివీంచిన దిట్టుల. నికువానమ) 

వైలియక వెల్లి రాజ, యిది లెస్స సేజం బని నమ్మినాండనె ! ౨౧౦౭, 

Mas ree సుతునివ్యవహారమందు. కువాగముల్ = కచ్చితములను, 
ఎంత సేసినది నేం! డిడి వ్న్న6 గన్న. ట్లో 

ద్యము గాడొ ! మటి దబ్బు దట్బిన నిటు 

వల నుండవలె! మెచ్చనలదె యిం౧గులకు ౫ 

త్నాంగిని ! జూచినయట్లి వార 
లది నిజంబనవ లె. గద. మెస్ని గజుదిన! 

దాకాశ వాణి యటంచు నొకటి 

గల్పించినది చూడం! గానలో నట! శాలి 
యట |! వారితో మాట లాడిన దు! 

, కటకరూా! యెట్లివింత ! లాకాగ వా 

యాడ బలికిన డెటు పోయె? నీడం బలుగ 

రాదె యిస్రు? డిని పంచి రాజకీగ 
వాణి పలికిన నాశాశచాణి సలి, ౨౧౮, 

టీక,.._పర్టించి = (పజ "నెజప్ం 

“నెంత నేరక యుండిన నంతపనికిం 

జొత్తువే ! గంగును జుట్టి పట్టి 

యనయు నుని సీ వనంగ, సా సనం, 
నాం డేబుంగనేె యంగనా నంగనాచి ?" 90౯", 



తృతియ శ్వాసము, గి౬కా 

చ, అని “వినవోయి రాజ, భువనె కమనోవారమూ ర యెన సీ 
రె అం యాట 

తనయుని. జూచి మోసహసరితాపమున న్నిలు పోప లేక, యీ 

చనం పయిం బడం గదియం,.-.-జెల్లునె తల్లివి గావ? నాకు సీ. 

నని కసం చాపభీతుం డయి యాయన తళా గడం (దోచి పోయిన౯. 

ఉ, కోజముసనం గయా? కొనగోశి 6 గసనంబులు తొన (నచ్చి; బో 

ఛాషసియీోాను గాల, నుతుపె నటు నింద ఘటింప, నీవు న 
ఏటా 

పస్పాసనం బ్య హౌచ్చి కరపాదము కోయ బంచి, యూరశే 

పాసము గెట్టుకొంటివి నృపాలక యెంతటిహుత వెంచగ౯! ౨౧౧. 

క సతో సిద్ భావీంచినం। బాతక మిని యంత గగనభారతి యేగ౯, 

భూతలసతి శోక నసే | వాతనువూ త్తూలికీభవ నాాననుం 2.౨౧౨. 
బలీ — 9 (o 

టీక. ళోక'...సుయు = దుఃఖమనెడు దావాన్నికి దూదియగుచున్న హృద 

యము కలవాణు. 

ఉ “హా! తనయా, వి వేకరహి తాత్తుండ నై నిను న్మిగహించితిం 

గొ! శని లోళనింద కెడిగట్టతింగా ! జగజంత మొనయిా 

భీశమృగాతృనూట విం బెటిలిగా ! యతిఘూర పాతకం 
అ ఠి 1 

చీశజి సిపి మాలి రచియించితిగా* 1” యని స్మాశున్నేతుం జై.౨౧ర౩. 

క, బజగుసససదానిమాటలు | సిజ మని గురుభ క్రినిరతు నిర్మలచరితు౯ 

సుజనుం గుమారుని లీలాం[గజునిం బో నాకుకొంటిం గద నే నినుచు౯, 

తే, కు!లచటులమణిమస కూరవ ర్త 

నాని రుర్దుణ ౫ణ జీననాలి నాలి 

నఖ గతల సాతనాలిం జన్నాలి నతంయ 

కుా.ముసన నాకం బని చెం జెన్లోపము నను, ౨౧౫. 

టీక.మబీమన (ర్ న_గ్గన అలికొజ=మలిననుయన దారుణ వృత్తికి చెలియయి 

జదొనిగి. య... .లిటొజదుర్లుణ సమాహమునత (ప్రాణనాడి మైనట్టిదానిని.. నాలిక = 

కుర్నిళు ౧"లిని. అచిసతల = భూలోకము సతీ క్రైమించిన _ పూతనా = ర"ఇతీస శ్రీ 

అయయుక్. = ఆజ = పం స్యమనదానిని.ల 
«at 

i 



౧౭౦ సారంగధర చరిత్కము, 

ఉ. ఆయెడ రాజునానలతి మృగాతీని రజ్జునిబద్ధం జేసి “య 

న్యాయము ! రాకుమారు నుగుణాగణిం "నావనళీలు ను త్రము౯ 

మాయలు వన్ని మచ్చరముమైం దునిమించెను ! జూడ నున్న 

దన్నా! యిది మేశవన్నె వులిియంచుం దలారులు గనొంచుంభబోవలక, 

టీక, రజో = (శ్రాళ్లతో స్ సక = కట్రంబడీనడానిని, 

వ, కుచ్చితురా లై నయచ్చపలలోచనం జూచి వౌరు లందటు గచ్చు 

కొని [గచ్చపొదం గదలించిన్నై వడి విచ్చలవిడి నొరికి వచ్చినట్టు 

వెచ్చాన కీచ్చు వారును “దానికి నటువ లె. గావలయు' నని పగ్తీంచు 

జాతికానా! కన్నులు దెజివనిపాపన్నిపె సిరాపనిండలు గడియించి 

యానినున్రుగోడు పోసికొంటి ; వందుల నీ కేమి గలిగిన * యను 

వారును, “నిర్నిమి త్త ము త్తమవురుషునకుం శేసినదోవంబు శోడనె 

చూపక పోన్రనేశ' యనువారును, “సాహసం షడ్డుణం వైవంయన్నది" 

తప్పునే ?' యనువారును, * నెంతకుం చెగించె జూడునూ ! యాడు 

దాసి నమవచ్చునే ?) యనువారు నై మతియును, 2౧2, 

టీక. గడియించి = ఖుటియించి, 

క, ఒం డేసి దోప మెబుంగక 

యుం జెడుసారంగధరుని నూరక పతితో 

గొండెంబు ససవ్పీ తొడిలుడ 

దండింపలం బనివె నెంత దయ లేని దయా! ౨౧౮, 

చ. తెలియగం జూచినట్లనె మది౯ బుధు లారసి “తప్పు నీజయిక్ 

గల దిని పలువోం గుచయుగం బీ బట్టబయల్ల చేస శో 

యలికచ, లేదు బంతి యన, నందణి:ందము నిశ ప్ప యంబు సెం 

పొలయంల, గల్లతోడ నిజ మొప్పదుగా దలపోన చాచిన, ౨౧౯, 

టీక .=-లేదుబంతి = బొంకు. 



చ, కని కర మేది బిడ్లని నకారణ మూరశక యిప్పు డయ్య యో ! 
కనికర మేది యాజ యిజెగా! తన బుద్ధి కలా లసది వే 
క నికర చనుదిళ ముక వినుతగారవకీ | వహించి యింక నిం 
కనికణ మేదినీవిభండు గాంచెను శేం డిని వెక్కి. రందటున్,౨_౨౦, 
టీక..కని = పడస్కి కరము = మిక్కిలి, ఏది = “పెంచి ఏది = నశించి, 

ఏది? = ఎక్కడ నున్నది? ఇంకని కటిక = ఇంకిపోనట్టి కళంకమును, 
శ, చెలి యిన్సుకు సూరపాపంబు చేసి మోంద 

నరకకూహంబుణోం బడం దలంచునీకు 

నురక కూపంబులో నిస డుబుకు టరుబె? 
నాటు పడు మని సజీచినపాటు వతిచి. ౨౨౧ 

క జడ బబురుం బిన్నప్పుడె 

పడతులు తను “నూత బరౌదొ పాతజం బగెదో 
నుడున్రి మనుమాట నిజ మై 
పః నూతను నౌర ! నూజుబార లనంగ౯. ౨9౨9, 

చ, అటువ లె నింత్సి న్ యిడి యామను జేశు(డు మంగలంబునం 

బెటీలిననేలగింజవలె మిక్కి_బీ వు _త్త్రవియోగఛాధ న 

కగోయిపడ్డి థారుణస్థలిపయిం బడి నందనురూపశేఖలు౯ 

బకుగుణకీలముల్ దలంచి పల్వగలం బలవించుచుండలగకొ, ౨౨౩. 

$+ అప్వుణ్యనర్ల నమతి మతిమంతుం డతని కి ట్లనియె. ___ ౨౨౪౮. 
1 “చను'నే యియువలెం జింతి | ల్ల నృపాలక' నింద రావలసి నాపలుకుల్ 

విన నైతివి. చే మించిన | పనులకు నీ వింకం ౫ స్పిపడవచ్చునెకో?ి 
స మాను దురంత వేదన గుమారిల నేల ? పసిండికొండవి 

ల్కా-నినర పసాదమునం గల్లీనవాసికి హోని వచ్చునా 

మానననాఖ *' యన్న, “వుతినుంతు డృ వీ వనుబల్ల నిక్క. మూ; 

నౌ నిది; లోకనిందితుండ నైతిని నీపలు కాచరింపమిన్, ౨౨౬, 
రా టీక. --మోమారిలలొ = శతములంగా, ౧ 



౧౭౨ సారంగధర చర్మిత్సము, 

cei 

అరయలల సాశ్నీం గోరక, 

తెటిననడక యంద వుని మది న్న మ్మి, నుతుం 

బరుససిపాటులం బజీచితి 

బరు సని యిది యెబజుక్ లేక పదరితి నయళూ ! ౨౨౭, 
టీక, పరుసని = కఠినమైన బరుసు = కఠినము, పదరితిక్షా = త్వరపడితిని. 

*ఇట్టుగ నుండె నాయెజుక ! యే మనువాండ ! మహే[ఘసత్కప౯ా ల లి 
చెటన బాతు (పాణముల నిల్చినం జా. లిటం దెచ్చి “నలం 6 

జా 
బెట్టి గుణంబు వేసి మది చేరిన చెంజిలి దీటు నాసి శ 

బటము గటి కానలం దప మొనదింపెద నయ్య చయ్య న౯,? ౨౨౮, లట లు ప 
టీక... వెజ్జులకా = వెద్యులను, 

అనుగు లయి హితజనంబులు 

ననుగంజుట్టములు రా, నవుకు దలారుల్ 
ననసీమ తెరువు సూప 
జనియెక జనాయరకుండు జాయాన్వితుం ర్ 9౨న 

టీక, _అనుగలు జ అను చరులు, జాయా వాకా భార్యతో, 

* చని, మును దండనం విడిన చక్కి_ని వధ్యశిలాతలంబుదా 

వునం బడియున్న కెంజిగురుC బోల్వసివాడిన కాళు జెతులుం 

గని నెగు లొంది పట్టి నటం గానక మూర్చిలి. యంతం గొంత సే 
వున కినుముంత చెవ్పిజి విభుం డలపూంబొదరిండ్లం జీరుచుక౯. ౨౩౦, 

అరసి చూతము పదం డాకానలో నున్న 

నరసి చూతము తెచ్చి యనుచు నేంగుం 

“గాన శే యే మైనం గని మెగాల్ దినియెనో? 
కానరే*ి యని వెటకాండడ నడుగుం 

బొదల నెవ్వగ నైన వెదకి కానంగ లేక 
ఫొడల 'నెవ్వగ 'నేలం బార్గలి యడలుం 



త తీ యాశ్వాసము, ౧౭౩ 

దనయుని కీపాటు నెనయం జేసితి నతో! 

తన యుని కిక నేల యనుచు బాగులు, 

"తే వనరు, “హో!” యను, “నుకుమార, వదన విజిత 

వనరుహో!' యను, “వెత సేయవలెనె యింత 

దైవమా! యనుం దలంపని తలపు లివిగా ! 

దెనమాయను చెలియంగం దరమె యనుచు, ౨౨౧. 

యల = అడవిలో, రే = రాధి. "నెవ్వన పొదలకా = దుఃఖము అతి 

శయింపంగా, 

సీ, దట్టంవువిరిమొల్ల తావులతావుల, 
నమరు లతాకుడుంగములగములం 

జల్హనిసురపొన్న చాయలణచాయల, 

నరుదారుమాణిక్యదరులదరుల, 

వలిబేరు పన్నీరు వంకలవంకల, 
గాలి కేజీల నిళడలకడలం 

(గొంజీళటులు [గరం కోనలకోనల, 

ఘనమైన 'యోగివ్రంగనవ్రలగనుల, 

కే, నరసి పెదనులు దడువుచు నరిగియరిగి, 
దొరంగున శులు గన్ను (జామరల మరలు, 

గునుమబాణునిం నగజూలుకొవురుకొవురు 

విభుండు మదిలోన బాయని వెతకు వెతకు, ౨౩౨, 
టీక... తావుల తావులకా = పరిమళముల (పదేశములయందు. కుడుంగముల గము 

లకొ=పొదరిండ్ల గుంప్రులలో. బాయల బాయలక= నీడల వెంతను, దరుల దరులకా = గుహాల 

యొడ్డున, పన్నీరు వంకల వంకలకొ = మంచునీటి వాంకల కడలను. గాలి,. .కడలకొ= 

లేళ్లు నిలుచుచోట్లను, కోనల కోనలకా = అడవుల మూలలందు. యో...లకొ= యోగి 
(గ్రేస్టుల గుహలలో. మరలక్ = సుడివడుచుండంగా. కొమరు కొమరుక్షా = సౌందర్య 

ముగల కునూరుని, వెతకుకొ = దుఃఖముచేత. 

వ ఇట్లు తద్ధ్ ర శాంతారంబున6 బలు దెసలం గొంద అన్గుచరులం జజుల 



౧౭౪ సారంగధర చరిత్రము, 

సందుగొందుల నందంద నందనాన్వేషం బొనరింప నియమించి, తాను 

నుం జని వేగ మృగ విహాగ తరు గిరి (పముఖ నిఖలచరాచరంబులం 

జూచి యేచిన దైన్యంబున. వెతికి 
టీక... అన్వేషణంబు = "వెదకుట, చరాదరంబులకొ = జంగమ స్థావరములను, 

ఉ. మిక్కిలి సా దనం దగిన మేటి నెటుంగరె మల్లులార€ మే 
లెక్కు_డురూవువాని నిట నిచ్చటం గానరె మానవులార * సే 

రక్క_అ నూని పెంపు గని నాతనిం జూడరె ఛ్యాతులార * యిం 

'పెక్కిన కొమ్మలార కనచే .నుకుమూరుం గమారమన్మ థుక* ౨౩౪, 

టీక. సా దనకా మంచివా డనుటకు (గరిడిచే అనియు), మల్లులార = మళ్లె 
లార (వసాదులార). ఎక్కుుడు = ఉత్కృస్ట్రమయిన (ఎక్కు నట్టి), మావులార == చూ 

తములారా (గుజ్బములారా), పెంపు గనిన = పుష్టిని పొందిన, ధ్యాతులార = ఉఊసీరిక 

లార (చాదులారు, కొవ్యలార = కాఖిలార ( చెలువలార), 

"తే. మాకులములేటిం జేపట్టి మోవిరోధి 
యైన వులి జెండి మైచర్శ మూనెం గాదె? 

యట్లమే లైన నెజింగి యా హరునిపేర 

నెసంగు సారంగధరుం జూసు జేణులార, ౨౩౫౫, 

టీక,.హారుండు లేడిని చెపట్టి (రతీంచి _ చేతంచాల్చినవాండు ఫులితోలు 

దాల్బు వాడు. సారంగధరళబ్దము నకు హారుండును అర్ధము, 

శా, “నాళీకారికి నెక్క.జింక, నొకయేణం బంజనాకామిక్రీం, 

గాళీకాంతున కోక్క_ లేడి యిడి యింకం! గూడునే ౪ మూండునా 

టాలుం బెట్టిన వెంగనాలు నుము ముట్ట౯ రాకుం డి౯రీతి మో 

చేలా పోయెద ేణులార! నిలువుండి మానుతుం జూవుండి, ౨౩౬, 

టీక. నాళీ కారికికొ = చంద్రునికి. ఏణంబు = జింక, అంజనాకామికిక్ = 

వాయువునకు, కాళీకాంతు నకుకొ = శివునికి, వాటాలుక్ = భాగములును, చెంగనాలుజ 

నమస్కా.రములు,. 

సీ తరులార చెంచుబి త్తరులార కానశే 
మూకునూరునిం బోలు భూరునూరు * 



తృతీయాశ్వాసము. ౧౭౫౪ 

హారులార పవమాన సాఠరులార కానే 

మాకుమూారునిం భోలు మాకువూరుం ? 

జటులార లేటిమచ్చరులార కానే 
మాకుమారునిం బోలు వూకువమూరుం ? 

గరులార మానిశంకరులార కానే 
మాకుమారునిం బోలు మాకుమారు ? 

తే. నదములార చలతో,_కనదములార 
శుకములార |పస్రుల్ల కింశుకములార 
నూకు మాటు వచింపని మాకుమారు 

గానే ? యని వెదకి రక్కా_నలోన, ౨౨ ౭, 
టీక. ._.మాకునూరునికా = లక్షీ పుక్తు9 (డైన మన్మథుని, హరులార = సీంపూము 

లా రాలేక _ (కోంతులారా, పవమానసారులార = లేడులారా. లేటీ మచ్చరులార = 
లేళ్లకు శత్రువులగు పులులార. మౌని శంకరులార = ముని (గేస్టులారా, నదనులార = 
పడమటికి పాెజిడునేటులా రా. కోకనదములార = ఎెజ్జిగలువలా రొ, (పఫుల్ల కింళుక 
ములార = పూచిన మోదుగొలా రా. 

స కరర్పూరవాసనల్ గలయంగ6 బొూలయంగ 

సారంగధరుం డని చేరం బోను, 
[శీగంధవాసన ల్చిక్కంగ నిక్కంగ 

సారంగధరు డని చేరం బోవ, 

గ స్తూరివాసనల్ ee (గమ్మంగ 

సారంగధరు డని చేరం బోవ, 
జవ్యాదివాసన స్టీడియంగ నుడియంగ 

సారంగధరుం డని చేరం బోన్రం 

కే బోయి ఘనసార ఘనసారభూజ మృదుప 
టీర మృగకుల సంకుల "బంకుల్ల నట క శ 



౧౭౬ సారంగధర చరిత్రము, 

(నుక్కి తద్దంధమహితాంగు నుతుని నతండు 

కానకడల విచాకించి "కాన కడల, ౨౩౮. 

టీక...-ఘనసార = ఎక్కుడుచేవగలిగిన - ఘనసార భూజ = కప్పురవులజెట్లు_ 
మృదుపటీర = కోమలమయిన చందన (వృత) ములు - మృగకుల = కస్తూరిమృుగము 
లకదుఫులు - 'సంకుల = జవ్వా దిస్ల్లులు - అనువానియొక్క.. - ముంకులకా = 'శావుల 
యందు, పెద్దపొదములకును గీతయనకును గల (క్రమాలంకారము నరయునగి, 

క, తేలవరులుకొ నెలవరులుం | బొలపరులు౯ వచ్చి యంత భూపాలునితో 
మలలందుకొ సెలలందుక ! లిలలందును నెల్ల నారసితి మే మందుకొ 

టీక... నెలవరులు = చో "టెటింగినవారు, పొలపరులు = జాడ తెలిసీనవారు. 

“ఇలలందుక్ = సెలయేళ్లలో, 

ఉ. కాన మటంచుః శెక్షినం గకావికతై న మునంబుత్రో నర 
: అధ 9 క అన a శ్ర స ణ్యానిం గులాంగనాసహితుం యటం గమ్మజి వచ్చి కామినీ 

సూనళ రోపమాన నుత శోణిత పంకిల భూమి నావమహీ 
జాని భుజానిరాహాత విశాలశిలాచయు:! ఈ పజె౯ వడి౯ా ౨౪౮౦, 

టీక._అరణ్యానికా = మహారణ్యమందు. సూన శర = మన్మథ, శోణిత పం 
కీల = రక్తముచేత బురదయైన. మహీజాని= రాజు, 

వ. అప్పుడు. ౨౮౪౧. 

క్క అ శ్కెండ్కి యా శెలుం్లై 

చెక్కులు సెమరించి, నెజులు చిక్కులు వడి, కా 
ల్పొక్కి వనీ వాడి యూర్పుల 

వెక్కం 7౫ మోవి కమలి, వికలాంగముతోక౯ా, ౨౮౫౨, 
టీక, అక్కు జ లము, ఈ రెలుంగు ఇ దుర్నల'న్వరము. నిక్క కా=వేడిచే. 

క, పట్టాభిపీక్తుకడువునం | బుట్టి నుహారాజ్యనుఖముం బొందక, కుడువం 

గట్టం గల కాలంబున. | గట్టా! ని కడవిపాలు గావలెసిం గచా! ౨౪౨. 

[1 డి శ డున క ఎట్టోర్తు నన్న! సీ వీ! కట్టిడి యగు దొడ్డరాజు కడువున నేలా 

వుట్టితివి[ -పేదక పున | బుట్టిన.నొక కోంతశాలము నుఖంతున్రగా. 



తృతీయాశ్వాసము, ౧౭ ౭ 

నిను వధించినట్ట "నెనుక నయ్యశ ర్రీడి 

పలుక కుండ నేమి పలికి నేమి? 

సీన్ర చచ్చు వెనుక నామృషోచ్చి కౌంగి 
ఫొలియ కుండె నేమి పొలిసె నేమి! oA. 

టీక. -_అశరీరి యని తిరస్కారముచే నపఫుంసలింగము. 

సంపెంగనూనెవాసనలం బెం పెక్యిన 

యలకలా యివి కూర్షితళుకు మొలక ! 

చిట్టాడునాండు నాచిటికెన వే ల్వట్టు 

చేతులా యివి ముద్దు(జిన్ని కూన ! 

(మోయ నడయాడు 

నడుగులా యివి (వోదియనుగుంజూల ! 

(పేమ నాచ స్నిచ్చి పెంచిన స్మేేసి 

నెత్తురా యిది పూప నెనరుపట్టి ! 

ఫఘలుఫఘులు మని యందియలు 

'త్మే యనుచు నట రాలి యున్నట్టి యతనికురులు 

ger 

కరచరణఖండర కృపంకములు మమత 
నెత్తి యక్కు_న జెక్కున నెత్తుకానుచు 
నిందుముఖ యేజ్బెం గోయిల లెల్ల గదియ, ౨రక, 

, అంత మూర్చా_కాంతుం జె నమహీ'కాంతుం డొకళోంతతడవునకుం 

'జెలిని సంతొపంబున, ౨ర౭, 

(సేయసిమాట యట్లు చెవి బెట్ట వృథా కరపాదహీనునిం 

జేయుట కాక్క జీవ మెడంజేయంగ వచ్చితి నంచు, చాంగితో ? 

నాయపరాధ మిం కిట మనంబున సెరిచి పల్కవోయి! రా 

వోయి! కుమార! యెం దడంగి తోయి! యటం చెలుం గ్గెత్తి చీరుచుక్. 

. పరశాష్ట్రమున శై నం చాజిపో బెదరించి 
యిట్లట్లు గాసి చేయింప నెతిం, 

రులు ప 
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౧౭౮ సారంగధర చరిత ము. అ 
ద ఫ్పాప్పు శోధించి తరువాత జెప్పెద 

నంచు నేటికి. జె నుంచ నైతి, 

నుఖముల నందిచ్చు నుతుండు గలడు గాక 

లలన 'లేయరు దని తలప నెలిం 

బదరి కార్యము సేయుపరుపువ రృనుండు వి 

పన్ను(డౌ ననునీతి యన్న నైతిం 

తే, సాడు చవి యని తిన నింకం గూడు నొక్కొ? 

తనువు త్యజియింతు, ___ననుచు వింతనున్సు మోజు 

గుండు మెడం గట్టి భూభుజంగుండు నిండు 4 

చెబున్రలోం బడం బోయ నచ్చెరువు గాల, ౨న 

టీక,__వింత అనువు = చిత్రమయిన విధము. భూభుజంగుండు వం 

చ, పలికె రయంబునం జదలిపల్కుల చిల్క-లకొల్కి_ యంత “హో! . 

నిలు! నిలు! రాజ! యిట్టు దగునే త్యజియింపం బురారిపట్టి యె | 

యలరినమత్స నాధుః డనునట్టినుహాత్తు నిదండ నీదుగా 

దిలిసుతుం డున్న వాడు, కడు దీమస మేది తలంక నేటికి౯? ౨౫౦. 

టీక....చదలి...ల్కి = ఆకాశవాణి, దీమసము = గ్రైర్యము. ఏది = నశించి, 

డ్, మేరుగిరీం దచావునియ మేయకృ పారసపూర్ణ ద ఫీ ని 

కూరినిపట్టి పె. గలదు ఏ కొంచెములోన నె కాయనీది కిం 

గారణ మున్న, డాతనికింగా నుదిం గుందకుం డీయనిత్యసం 

సార మి చేమి (వాంతి! ధర శాళ్యతుం డైమను నాతం డున్నతి౯. 
టీక..-(బ్రాంతి = అతిశయము. 

క, ఎక్క_డినుతు లెక్క_డిసతు 

'లెక్కడితలిదండు లెవరి కవ రొకో? కొన్నా 

సీ క్కు_అపడి తిరుగాడుదు, 

రక్కట ! యిది యంత మాయ యని యెజుగరుగా. ౨౫౫౨ 



Me- 

త తి యా శ్వాసము, ౧౭౫౯ 

మరు లింత దగునెః నృపతికి।ధభర పాలన సేయ కునికి ధర్మం బగునే? 

సరగునం దిరిగి వురంబున! కరుగును చింతిలక మూనవాధిపతిల కా, 

. అతండు కర పదద్యయమ్ములు వచ్చి రీ 

కడకు వచ్చి చూడయగలండు మోంద ; 

నధిప్క నమ్ము దీని కనుమాన మేమియు 

నింక నలదు వగల సింకవలదు.” ౨౫, 

టీక, ఇంక వలదు = క్చశింప నక్కు-టు లేదు, 

. నావుడుం. దహతహ వఏడ్కొని 

దె వారినవేడ్క. రాజధానికి వేగ౯ 

'జేవియు దానును నరిగి మ 

హీవల్లభు( డచట 'రాజ్య మేలును నుండె౯. DAA. 

టీక. దైవారిన = నిండిన, 

. అంత నచ్చట మౌక్సే్యండుండు నేం దనందను నొక్క_మంచిమం 
చెపై నుంచి నిచ్చలుం గృపాలుండై డే గోపాలుండు నిచ్చల మగుభ శ్రీని 

దెచ్చి యిచ్చు సాలు సగపాలు బాలునిపాలు గావించి పోమీంచుచు 

నధ్యాలే ా నోపదేనం బూపంగం దలంచి యత్యంతనిస్థ నిప్లాసనా 

సీనుం చేసి యోగాసన బంధవిశేహంబులు శేచకపూరక Ne 

విధంబులును రాజయోగ హఠయోగ లయయ్యయోాగ మంతయోాగ 

లంబి కాయోగంబు లాదడిగాగల యోగంబులవృతాంతంబులం బెలివి 

యభ్యాసంబు సేయింపం, గతిపయదినంబులకుం బనుపడి యోగానం 

దుంకో యుండం జూచి, సమో చీన యోగ సమా ధిగాం దెలిసి కరచరణా 

భ్యుదయస ంపత్సంపాదనసమయం బిడి యని యతం తూర్గ ర్భ (దృష్టిం జ 

కొ-౧ జూడకుండుటం బె కి నొకయఖండగందోపలం బెగయ వైచి 

“యిది తప్పక భూడునూ, మూడ కున్నం జూశాతలంబునం బడు 

సనినం, దనద్భస్థ మరల్చక భూచుచుండం గొంత కాలంబునకు, ౨౫౬. 

టీక. నిచ్చలము = నిగ్జోపము, ఆభధ్యాత్మజ్ఞాన = (బ్రహ్మజ్ఞాని కర, 4దన ఇ 



౧౮౦ సారంగధర చరిత ము. (శ్ర 
కాలు నేతులు మొలచు భాగ్యమును కలిగించుటకు, అఖండ గండోపలంబు = చెద 

కాలీబండ. చూడాకేలంబునకొ = నె త్తిమోంద, ౧ 

చ మొలక లొకింత గానంబడి మోనులు మెల్ల నె వెళ్ల, సోగ గ్ 

నెలకొని, [వెళ్లు గోళ్లును జనించి, చొకారము లై, మిటారికెం 
దలిరుల బొమ్మ గట్టి, యలతమ్ముల యెమ్మైలు నరాల వట్టి యిం 

పలరంగ వచ్చె వాని కిరనై తగ్గ వింతగ గాళ్లు సేతులున్. ౨౫౭, 

టీక. చొ కారములు = అందవుయినవి, బొమ్మ గట్టి = "హేళనముచేసి, చూజ 

వటి === కొల నెటి. 
లు ౧౧ అ 

తే, కాంచి యవుడు (పమోదించి నుంచె దించి, 

నడవగా లేకయుం'డెకు నాతనిక్ని 

దనకరము లిచ్చి హరుపట్లి యొనరంబట్లి, 
A) ర 

యల్ల నడుగిడం చేసె బా టగుటంచేసి, తం, 

టీక, పాటు = వాసీ (కుదురుపొటు.) 

వీ జుట్ట వేళ్ళను రెండుం బట్టించి నడివింపం 
లు 6 

దలంకుచు రా లేమి బలిమిం దిగుచుం 

దన చేతినిడుదలాతవుణలోల యందిచ్చి 

మెల్ల మెల్ల నె కొంత మెల జేయు 

నవలంబ ముడిగి ర మన నా ల్లడుగు 'లేలగి 

పడంభోవ (గ్రక్కున. బట్టి నిలువుం, 

జనుచెంచి బిసవిస దను నంటుకొ మని 

వచ్చిన నగుచు నవ్వలని కరుగు, 

లే. నాండునాంటేకి నరీతి నడవ "నేర్చం 

గొన్ని నాళ్ళకు నలవడి కొంకు దీజీ 

లెస్స Gl కరపదములు లీల దనరం ( 

(జీమ సౌరంగి యనిమెడి పే రొసంగి, DAF 
టీక. జుట్ట్యవేళ్లు = చూపుడు థేళ్లు. అవలంబము = పట్టు. బిస బిసకొ జ 



రఫి 

అబన 

త్ర కీ యా శ్యాసము, ౧ిరొ౧ 

. సద్దుణరాశి యె తనరుసా_త్ర్వీకమాళికి వత్సలిత్యసం 
పద్దరిమ౯ సమ_స్త్వమణిమం్యతత్రమపశాపషధవస్తు లిచ్చి కుం 
భద్దతి సిద్ధయోగకుల పట్టము గట్టి కృతార్థుం 'జేసినం, 
దద్దురునాథుమాట జవ దాంటక నిశ్చలభ_క్రియుక్తుం డై. ౬౦. 

9 ఖు 3 కాయంది షష న గలిగి యతండు 

చలులకాంతులు శుత్సిపాసలును లేక 

పటినడి మెల బంగారుగటు గా 
A) ౧౧ లి 

మేట్లినది యెల్ల నిధియునై మెలంగుచుం జె, BE; 

, ఉండి యొకనాండు తవునార లున్న కడకు 

భోయి'రాన లె నని బుద్ధి పొడమి 'వేండు 

కొనె గురుని నెం గదా వివేకులకు నెల్లం 

దల్లిడం గులు మబజివనరా దగనివారు, ౨౬_రి, 

- గురునిపంవున సంతోపషభరితుం. డగుచు 
చాదుకలు మెట్టి తలిదండిపజ్జం దలంశద్వొ 

దలంచినప్పు లో పోయి ముంగలను నిలిచె; 

నిలిచినప్పు ౫ విస్యయాన్వీతు లగుచు, ౨౬౩ 
టీక... పజ్జకా == పొర్గ్వమునందు. 

 “మానేరమి మనంబులో నుంప కిటు వచ్చి 

త్రక్ర _-అగలయట్టి యనుంగుంబట్టి ; 

యాశకాశ వాణవాక్యంబుచే (బతికి సీ 

.. శెదురుసూచితిమి ను మిన్ని నాళ్ళు; 
నూవంటిభాగ్నసంపన్ను లు లేరుగా, 

గ్రమ్మజి నినుం జూడం గలిశెం గాన ; 

సభ్య రాంశంబ యాం డీవ్రు; గాకుండిన, 

మనుజమాతున కింతమహిమ గలదె? ' 
a 



౧౮౨ సారంగధర చరి త్సృము, 

తే, 

PAY 

4 

యనుచు మొగములు దెలిసి, చేహములు పొంగి, 

పలువుజును గాంగిలించుచుం బాణి'పాద 

తలము లలముచుం, దలిదం్యడు లలమి నవుజు 

వారివేడుకలకు మితి మేర గలడె ? ౨౬౪ 

, ప్రిక్క-రణిల్ నుహృజ్జనము 'లంతయుం గన్నులం గప్పుగొంచుం బే 

రక్క-అం బూజ సేయ, నతం డందుల. గొన్ని కంబు లున్న, “నా 

చక్క-నియన్న , యీధరణిచక మేషము సీఎ యేలు ; సి 

చక్కి. భుజించుచుండెదము సౌఖ్యమునో.] నని తండ పల్కి_నక, 

* నొగురుం డై నయలవముత్స పనాథుత్రోడ 

“సిదిగొ మావారి జూచి వచ్చెది నీచు 

_్రార్థన మొనర్చి నచ్చిన రాక గాని, నో 
రాజ్యభోశేచ్భ వచ్చిన రాక గాదు, 98౬ 

, సర్వ సర్భంసహో నిర్వాహక ఖ్యాతి 

కాయని బొసంగం జేయం గలచె? 

యంగనా దృఢ కుబాలింగ నానందంబు 

(పాయంబు తిరముగా. జేయ గలబె ? 

గంధనసింధురఘటా గంధర్వ భట సేన 

సిద్ద క్రియలు గల్లం 'దేయంగలబె ? 

దివ్యరత్నా వళ దవ్యరాశిసమస్థ్టీ 
జీనద్యయః ప్రా నీలం జేయయగలదె? 

. యిన్నియును గల్లె గురుకృ పాదృష్ట్రివలన ; 
'యోగలిలానుఖముకన్న నొక్క_సుఖము 
గలదె? యని యిట్లు వ డెలికి బాకి 

థన్యులుగ. జేసె సౌరంగి దయం జెలంగి, ౨౬౧ 

టీక,..సర్వంససో జ భూమియొక్క, (ప్రాయంబు == యొవనమును. ౫౦ధ, , 



తృతీయా శ్వాసము, ౧౮౩ 

శన = మదవుకేకుంగుల సమూహము గొజ్జములు బంట్లు వీనిదండు, జీవత్ వయః ప్రా 
విశ్ = వావులేని యాయుసు స్సుయొక్క_ శక 

కే నంగ, _ ననుతుం శుద్భవంబు 'నెంద 

గలు. “""'ం డని యనాగతముం డెల్లి 

“వచ్చి స్ నింక బోవలయు గురుని 

యొద్ద ప య కుల నుపచరించి. ౬౮, 

శ అచ్చటువా. = -'పదాంబుజభ _శీధురంధరుండు ముక 

వ్యచ్చిన్నశోన గ, సనాధునకుం (బణమిల్లి నిల్చిన [Meade 

“వచ్చితె యన్న ' ివంబులు హ స్తగతంబు -లైనచో 

హెచ్చు గదన్న ¥ ౨... మెవ్యరు జ్ఞానమహా త్త (సంపద౯?' 
చ అని గణుతింస Smid '" సేవను జాలం చేస్మీ దీ 

వనలు నహాంచి, వుణ్యు : 110 దనదిన్యమూ్రి రిం గుం 
భినిం గనివించుచుకా దోనద' ."%% పిలంఛచినవారికీకా యశో 
ధనములు గల్ల జేయుచు సదా యతం డుండుం జిరాయున్న తి౯, 

క, సొరంగధరుచగిత మె 

వ్యారుం జదివినను వినిన (వాసన సౌభ్ధా 
గ్యారోగ్యన్ర త్త్రపొత్త త్త 
(రత్న జనాభివృద్ధి, జెలయగుదురు నుమిో, ౨౭౧, 

[ఈ (కంది పద్యమలయర్గమును వష జూడుండు.] 

$ కలహారంభణ కౌతూ | హాల వ్రలకిత భుజ పర్మా క్రమార్జిత నానా 
జలదుగ్ష వనీదుగ్గ | స్థలదు న్లహోర్యదుర్త స్మా మాజ్యనిధీ, ౫౭, 

కళ శ కలాంఛన విజిత్వర శు భయశోవిశాల, భా 
రాళగళన్మదద్విప విరాజిస భాభవనాంగణా, ధనా 

వేళగరిస్థదాన పదవీపరితోవీత -కాశి శాౌతమిో 
'వోళకనిద్విజన్తుతివచోలగ చోలగమానభంజనా, | ౨౭౩ 

ఫై 






